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ആഷിഷ് അവികുന്തക്:
അനുഷ്ഠാനം, കാലം, മരണം

‘നിരാകാർ ഛായ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

ബംഗാളിയിൽ സിനിമകൾ സംവിധാനം െചയ്യുന്ന ആഷി
ഷ് അവികുന്തക് െതാണ്ണൂറുകളുെട പകുതി മുതൽ സി
നിമാരംഗത്തു് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. അനുഷ്ഠാനം, കാ
ലം, മരണം എന്നിവെയ കുറിച്ചുള്ള പര്യാേലാചനക
ളാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിനിമകൾ. ഭാരതീയ തത്വ
ചിന്തയിലും മതത്തിലും ചരിത്രത്തിലും ആഴത്തിൽ േവ
രുകൾ ആഴ്ത്തി നിൽക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന നരവംശശാസ്ത്ര
പരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ഈ സിനിമകൾ ഇവെയ
ഒന്നിെനയും കുറിച്ചു് അല്ലതാനും. പുതിയ കാലെത്ത
ആർട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾക്കു് വലിയ ക്ര
യവിക്രയ സാധ്യതകൾ ഉെണ്ടങ്കിലും ഈ സിനിമകൾ
മാർക്കറ്റിെന്റ ശീലങ്ങളിൽ നിന്നു് കുതറുന്നു. എഴുപത്—
എൺപതുകളിെല ആർട്ട് െഹൗസ് /അവാങ് ഗാർദ് സി
നിമകളുമായി ചാർച്ച ഉെണ്ടങ്കിലും അവയിൽ നിന്നുള്ള
വിടുതൽ /കുതിപ്പു് ഈ സിനിമകളിൽ കാണാം. ‘These
are self-consciously difficult works that are filmed in
a self-consciously beautiful way’—അവികുന്തക്കിെന്റ
സിനിമകെള Art Review എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര പ്രസിദ്ധീ
കരണം ഇപ്രകാരമാണു് വിേശഷിപ്പിച്ചതു്.

അേമരിക്കയിെല േറാഡ് ഐലന്റ് യൂണിേവർസിറ്റിയു
െട സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ അേസാസിേയറ്റ് െപ്രാഫ
സ്സറായി അവികുന്തക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻേഫാർ
ഡ് യൂനിേവർസിറ്റിയിൽ നിന്നു് Cultutal and Social
Anthropology-യിൽ അേദ്ദഹം പി. എച്ച്. ഡി. േനടി
യിട്ടുണ്ടു്. Et Cetera, Kalighat Fetish, Rummaging for

Pasts, Performing Death, Dancing Othello, End Note,
Vakrathunda Swaha എന്നീ ഹ്രസ്വ സിനിമകളും, Nirakaar Chhaya, Katho Upanishad, Rathi Chakravyuh,
Kalkimanthan Katha, Aapothkalin Trikalika, Vrindavani Vairagya എന്നീ ഫീച്ചർ സിനിമകളും അേദ്ദഹം
സംവിധാനം െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.

വിഭജനത്തിനു മുമ്പു് ഒരു പഞ്ചാബി കുടുംബത്തിലാണു്
അവികുന്തക് ജനിച്ചതു്. വിഭജനത്തിനു േശഷമാണു്
ഇന്ത്യയിേലക്കു് വന്നതു്. അവികുന്തക് ജനിച്ചതു് ജബൽ
പൂരിലായിരുന്നു. ൈഹസ്കൂൾ പഠനം പൂർത്തിയാകുന്നതു
വെര അേദ്ദഹം കൽക്കത്തയിലായിരുന്നു.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: കൽക്കത്ത നഗരം താങ്കെള എങ്ങ
െനെയാെക്ക സ്വാധീനിച്ചു?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: എെന്റ ജീവിതത്തിൽ വള
െരയധികം സ്വാധീനം െചലുത്തിയ ഒരു നഗരമാണു്
കൽക്കത്ത. ഒരു േകാേസ്മാെപാളിറ്റൻ നഗരമായി
രുന്നുെവങ്കിലും ബംഗാളി അല്ലാതിരുന്ന എെന്റ വ്യ
ക്തിത്വം എേപ്പാഴും ആവർത്തിച്ചു് ഉറപ്പിേക്കണ്ടിവന്നു.
എന്നാൽ പതിെയ കൽക്കത്തയുെട വളെര സമ്പ
ന്നമായ സാംസ്കാരിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം
എന്നിേലക്കു് ഒഴുകി നിറഞ്ഞു. നന്ദൻ േകാംെപ്ലക്സിെല
െഗൗരവസ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ, അക്കാദമി ഓഫ്
ൈഫൻ ആർട്സിെല നാടകങ്ങൾ, ഒപ്പം Missionary
of Charity, എസ്. എഫ്. ഐ. എന്നീ സംഘടനകളു
മായി ബന്ധെപ്പട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. തുടർന്നു് മാർ
ക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള പരിസ്ഥിതി
സംഘടനകളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങി.
നർമദാബച്ചാേവാ ആേന്ദാളനിലും ഞാൻ സജീവമാ
യി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. 1991 മുതൽ 1994 വെരയുള്ള
ഈ സംഘടനയിെല പ്രവർത്തനം എെന്ന സംബ
ന്ധിച്ചു് രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര േപാരാട്ടം േപാെല
യായിരുന്നു. ചുരുങ്ങിയ കാലം െകാണ്ടു് ഇന്ത്യയിെല
രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥെയ കുറിച്ചു് േനടിയ അറിവുകൾ വള
െര വലുതാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് േശഷം ഇന്ത്യ കൂടു
തൽ വിനാശകരമായി എന്നും ആധിപത്യ സ്വഭാവം
പുതിയ രീതിയിൽ തുടരുകയാെണന്നും േബാധ്യമാ
യി. േപാലീസ് മർദ്ദനെത്ത തുടർന്നു് ആശുപത്രിയിൽ
പ്രേവശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. അറസ്റ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടു.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: താങ്കൾ എങ്ങെനയാണു് സിനിമ
യിൽ എത്തിയതു് ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നതി
നു സമീപത്തായി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സിനിമാശാല
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജനപ്രിയ സിനിമകളായിരുന്നു
ഇവിെടെയാെക്ക പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നതു്. അെതാെക്ക
കാണാൻ മാതാപിതാക്കൾ എെന്നയും െകാണ്ടുേപാ
വുമായിരുന്നു. നന്ദനിൽ െവച്ചു് കണ്ട റായിയുെടയും
ഘട്ടക്കിെന്റയും സിനിമകളിൽ ഞാൻ ശരിക്കും കുടു
ങ്ങിേപ്പായി. 1990-ൽ കൽക്കത്തയിൽ നടന്ന അന്താ
രാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര േമളയിൽ ധാരാളം സിനിമകൾ
കണ്ടു. ക്രിേസ്റ്റാഫ് കീേസ്ലാവ്സ്കിയുെട െറേട്രാെസ്പ
ക്റ്റീവ് എെന്റ മനസ്സിെന പിടിച്ചു കുലുക്കി. നർമദാബ
ച്ചാേവാ ആേന്ദാളനുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു മുംൈബയിൽ
പ്രവർത്തിക്കെവ പ്രശസ്ത സിനിമാ നിരൂപകനും, ക്യൂ
േററ്ററുമായ അമൃത് ഗാംഗർ േനതൃത്വം െകാടുത്തിരുന്ന
‘സ്ക്രീൻ യൂണിറ്റ് ’എന്ന ഫിലിം െസാൈസറ്റിയിൽ അം
ഗമായി. ഇവിെടെവച്ചാണു് താർേകാവ്സ്കിയുെട സി
നിമകെളാെക്ക കാണുന്നതു്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളിൽ േമാഹഭംഗം സംഭവിച്ച ഞാൻ പൂനയിേലക്കു് താ
മസം മാറി. പൂന സർവ്വകലാശാലയിൽ ആർക്കിേയാ
ളജി പഠിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കെവ ദിവസവും ദീർഘ ദൂരം
ൈസക്കിളിൽ യാത്ര െചയ്തു് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെലത്തി സി
നിമകൾ കാണുമായിരുന്നു. ഈ സിനിമകൾ എെന്ന
സിനിമാ സംവിധാനത്തിെന്റ േലാകേത്തക്കു് തള്ളിയി
ടുകയായിരുന്നു. 1995-ൽ ഞാൻ എെന്റ ആദ്യ സിനിമ
സംവിധാനം െചയ്തു.

‘നിരാകാർ ഛായ’

‘നിരാകാർ ഛായ’—േസതുമാധവേനാെടാപ്പമുള്ള ഒരു
ചിത്രം.

േസതുവിെന്റ ‘പാണ്ഡവപുരം’ എന്ന േനാവലാണു് അവി
കുന്തക്കിെന്റ ‘നിരാകാർ ഛായ’ (2007) എന്ന സിനിമയ്ക്കു്
ആധാരം. േനാവലിെല ശാന്തമായ ഗ്രാമീണാന്തരീക്ഷ
െത്ത സിനിമയിൽ കൽക്കത്താ നഗരത്തിെന്റ തിരക്കി
േലക്കും ബഹളത്തിേലക്കും മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. സിനിമ
യിൽ മൂന്നു കഥാപാത്രങ്ങേള ഉള്ളൂ. ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമ
സിക്കുന്ന േദവിയും, അനുജത്തിയും പിെന്ന േദവിെയ േത
ടിെയത്തുന്ന ജാരനും. െഹൗറാ പാലവും, ഹുഗ്ലി നദിയും,
ട്രാമും, ദുർഗാ പൂജയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടു്. രണ്ടു
ആത്മഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ സിനിമ.
സിനിമെയക്കുറിച്ചു് അഭിപ്രായം േചാദിച്ചേപ്പാൾ േസതു
ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി: “സിനിമയിൽ േനാവലി
െന്റ ചട്ടക്കൂടിനപ്പുറം തനതാെയാരു ശില്പം രൂപെപ്പടു
ത്തിെയടുക്കാൻ സംവിധായകനു് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്… എനി
ക്കു സിനിമ ഇഷ്ടെപ്പട്ടതു് അതു് േനാവലിേനാടുള്ള മെറ്റാ
രു സമീപനം എന്ന നിലയിലാണു്. മലയാളത്തിെല
പ്രശസ്തരായ എല്ലാ നിരൂപകരും േനാവലിെന അവര
വരുേടതായ രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ
സിനിമ ഉയർന്ന െസൗന്ദര്യശാസ്ത്ര േബാധമുള്ള കലാകാ
രെന്റ മെറ്റാരു വായനയാണു് ”.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ആദ്യ ഫീച്ചർ സിനിമയ്ക്കു് പ്രശസ്ത
മലയാളം എഴുത്തുകാരനായ േസതുവിെന്റ ‘പാണ്ഡവ
പുരം’ എന്ന േനാവൽ െതരെഞ്ഞടുക്കാൻ കാരണം
എന്താണു് ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: 1998-ലാണു് ഞാൻ ‘പാണ്ഡ
വപുരം’ എന്ന േനാവലിെന്റ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ വാ
യിക്കുന്നതു്. മുംൈബയിെല ഒരു പുസ്തകക്കടയിൽ
നിന്നു കിട്ടിയ േനാവൽ നാസിക്കിേലക്കുള്ള ഒരു ഹ്ര
സ്വ ദൂര ബസ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഒറ്റയടിക്കു് വായിച്ചു
തീർത്തു. േനാവലിെല പല ഘടകങ്ങളും ആദ്യ വാ
യനയിൽത്തെന്ന എെന്ന വല്ലാെത ആകർഷിക്കു
കയുണ്ടായി. േനാവലിൽ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മാന്ത്രികതയുെട സാധ്യതകളാ
ണു് അതിൽ പ്രധാനം. യഥാർത്ഥ േലാകത്തിൽ േവ
രുകൾ ആഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥ, േനാവൽ പുേരാ
ഗമിക്കെവ വശ്യവും സമാന്തരവുമായ ഒരു േലാകത്തി
േലക്കു് വശീകരണത്താെലന്നേപാെല സഞ്ചരിക്കു
ന്നു. ഇതു് എന്നിൽ ആഴത്തിലുള്ള അനുരണനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു സിനിമയുെട േമാഹിപ്പിക്കുന്ന സാധ്യ
തകൾ ഉൾെക്കാള്ളുന്ന വിധത്തിൽ േനാവലിെന്റ
അതി-ആഖ്യാനം മാന്ത്രികതയ്ക്കും യഥാർത്ഥ േലാക
ത്തിനുമിടയിൽ ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. േനാവൽ വായിച്ചു
തീർന്നേപ്പാൾത്തെന്ന ഈ േനാവൽ സിനിമയാക്കും
എന്നു് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മാസ്മരികതയുെട
അതിശയിപ്പിക്കുന്ന സാധ്യതകളാണു് േനാവലിെന്റ
സത്ത. ഒരു വായനക്കാരെനന്ന നിലയിലും ചലച്ചിത്ര
കാരെനന്ന നിലയിലും ഇതു് ഗൂഢമായ ഒരു ഉത്കട
ആഗ്രഹമായി എന്നിൽ വളർന്നു. േനാവലിെന്റ േക
ന്ദ്രത്തിലുള്ള ഒറ്റെപ്പട്ട സ്ത്രീയുെട വിഷാദാത്മകമായ
ൈലംഗിക വിഭ്രാന്തികളാണു് എെന്ന േമാഹിപ്പിച്ചതു്.
ചരിത്രപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും േകരളത്തി
െല നായർ കുടുംബത്തിെല അസ്തമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു
ന്ന മാതൃദായ ക്രമത്തിലാണു് േനാവലിെന്റ േവരുകൾ
എങ്കിലും ഈ സ്ത്രീയുെട മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങൾക്കു്
ഒരു സാർവെലൗകികതയുണ്ടു്.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: സാമ്പ്രദായികമല്ലാത്ത ഒരു ഘട
നയാണേല്ലാ േനാവലിേന്റതു്. യാഥാർത്ഥ്യവും അയാ
ഥാർത്ഥ്യവും കൂടിക്കുഴയുന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക േലാകം.
നിനവാേണാ കനവാേണാ, ഉണ്മയാേണാ െപായ്
ആേണാ എന്നു് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ.
േനാവലിെന സിനിമയായി വിഭാവനം െചയ്യുന്നതിനു
ള്ള തയ്യാെറടുപ്പുകൾ എെന്താെക്കയായിരുന്നു?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഇതുതെന്നയാണു് എെന്ന
ആകർഷിച്ചതു്. അക്ഷരം പ്രതി പിന്തുടേരണ്ടുന്ന, േചാ
ദ്യം െചയ്യെപ്പടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൃതി എന്ന നില
യിലല്ല ഞാൻ േനാവലിെന സമീപിച്ചതു്. എേന്റതായ
ഒരു സമാന്തരേലാകം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പ്രിംഗ്
േബാർഡ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണു് ഞാൻ മൂല
കൃതിെയ കണ്ടതു്. േനാവലിെന്റ ഒരു മാധ്യമ അനുക
ല്പനം (Adaptation) അല്ല എെന്റ സിനിമ. അെതാരു
പുനരാഖ്യാനേമാ പുനർവിന്യാസേമാ ആെണന്നു് പറ
യാം. അതായതു് എെന്റ വ്യക്തിഗത സാംസ്കാരികപ്രത്യയശാസ്ത്ര ഘടനയിേലക്കു് മൂലകൃതിയുെട കാത
ലിെന ആവാഹിക്കുന്ന രീതി. കൃതിയുെട സത്ത നില
നിർത്തിെക്കാണ്ടു് ഘടനാവിന്യാസങ്ങെള മാറ്റിെക്കാ
േണ്ടയിരിക്കും. എേന്റതായ ഒരു േലാകം െമനെഞ്ഞ
ടുക്കാനുള്ള ഒരു കുതിപ്പായാണു് ഞാൻ മൂലകൃതിെയ
കാണുന്നതു്. ഇതു് ഒരുതരത്തിലുള്ള സാങ്കല്പിക യാ
ത്ര ആെണന്നു് പറയാം. എെന്റ സർഗ്ഗാത്മക യാത്ര
യിൽ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങുന്ന പല വാഹനങ്ങളിൽ
ഒന്നു് മാത്രമാണു് മൂലകൃതി. യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ വാഹ
നെത്ത ഉേപക്ഷിക്കുന്നതു േപാെല വായിച്ചുകഴിഞ്ഞ
േതാെട എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് േനാവൽ അവസാനിച്ചു.
എെന്റ സിനിമ ഞാൻ രൂപകല്പന െചയ്തതാണു്. അതു്
ഞാൻ ഗർഭം ധരിച്ച കുട്ടിയാണു്.

‘നിരാകാർ ഛായ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: കളറും, ബ്ലാക് ആന്റ് ൈവറ്റും, െമാ
േണാേക്രാമും ധാരാളമായി സിനിമയിൽ ഉപേയാഗി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. േനാവലിെല ഒരു പ്രധാന നിറം മഞ്ഞയാ
ണു്. നിറങ്ങളുെട ഉപേയാഗം വിശദീകരിക്കാേമാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: േപ്രക്ഷകരുെട മാനസികാവ
സ്ഥയനുസരിച്ചു് കളറിേലക്കും, ബ്ലാക് ആന്റ് ൈവറ്റി
േലക്കും, െമാേണാേക്രാമിേലക്കുമുള്ള സഞ്ചാരത്തിനു്
ഒന്നിലധികം അർത്ഥങ്ങൾ ൈകവരാം. അതു് എെന്ന
സംബന്ധിച്ചു് ഭൂതം /ഭാവി, യഥാർത്ഥം /കല്പിതം എന്നി
വയുെട വിരുദ്ധങ്ങെളേയാ വിഭജനങ്ങെളേയാ കുറിച്ചു്
അല്ല. ഈ സഞ്ചാരങ്ങൾ എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് സിനി
മാറ്റിക് െടക്സ്ച്ചറിെന്റ (Texture) ഘടനാപരമായ ലീല
കളാണു്. അെതാരു രൂപപരമായ പ്രകാശനമാണു്.
ദൃശ്യങ്ങളുെട െടക്സ്ച്ചറിെന്റ ശ്രദ്ധേയാെടയുള്ള തിരിമ
റികളിലൂെട കണ്ണിെനയും കാതിെനയും കടന്നുനില്ക്കുന്ന
ദൃശ്യഭാവം, ഇന്ദ്രിയാനുഭവം, സ്പർശേനന്ദ്രിയസംബ
ന്ധിയായ ഒരനുഭവം (Haptic effect) സൃഷ്ടിക്കുവാൻ
ദൃശ്യങ്ങളുെട രാസായനികവും (Chemical) ഘടനാപ
രവുമായ സ്വഭാവെത്ത പരമാവധി ഉപേയാഗെപ്പടു
ത്തി. ഇതിനായി വ്യത്യസ്ത േഗ്രഡും ഗ്രാന്യുലാരിറ്റിയും
(Granularity) സ്വഭാവവും /ഗുണവും പഴക്കവും ഉള്ള
വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫിലിം േസ്റ്റാക്ക് ഉപേയാഗി
ച്ചു. രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂെട രൂപാന്തരെപ്പടുത്തുന്ന
ദൃശ്യങ്ങൾ ആഖ്യാനത്തിെന്റ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ െപാടു
ന്നെന ത്വരിത ഗതിയിൽ കളറിേലക്കും, ബ്ലാക് ആന്റ്
ൈവറ്റിേലക്കും േമാേണാേക്രാമിേലക്കും നീങ്ങുന്നു.
െഫ്രയിം േററ്റിെലയും എക്സ്േപാഷറിെലയും ഏറ്റക്കുറ
ച്ചിൽ, ദൃശ്യങ്ങളുെട ഷാർപ്നസ്സ് എന്നിവെയാെക്കയാ
ണു് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ഭാവം ൈകവരുത്താനായി
ഉപേയാഗിച്ചതു്. ഇെതാെക്കയും െചയ്യുന്നതു് സിനിമാ
നുഭവെത്ത യുക്തിേബാധത്തിെന്റയും ധിഷണയുെട
യും അപ്പുറത്തുള്ള ൈനസർഗികമായ അന്തർേബാധ
ത്തിെന്റ തലത്തിേലക്കു് ഉയർത്താനാണു്.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ആവർത്തനം സിനിമയിെല ഒരു
പ്രധാന ഘടകമാണു്. ശബ്ദങ്ങളുെടയും സീനുകളുെട
യും വസ്തുക്കളുെടയും ആവർത്തനം. ഇളനീർ െചത്തു
ന്നതിെന്റയും േകാഴിെയ െവട്ടുന്നതിെന്റയും ദൃശ്യങ്ങളും
മറ്റും.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: പല തരത്തിലുള്ള െചത്തലും
മുറിക്കലും േദവി എന്ന കഥാപാത്രത്തിെന്റ അന്തർ
സ്ഥിതമായ ൈവകാരികവും ആത്മീയവുമായ അക്ര
മാസക്തിെയ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സിനിമയിൽ
ആവർത്തിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനപരമായ ബലിയിേലക്കു
ള്ള ചൂണ്ടലുകളാണു് ഇെതാെക്കയും. ഇവിെടയാണു്
മതാത്മക സിനിമ എന്ന ആശയത്തിെന്റ ഒരു ഉപപാ
ഠം ഉള്ളതു്. േകാഴിെയ െവട്ടുന്ന രംഗം എെന്ന സംബ
ന്ധിച്ചു് സിനിമയുെട സത്തയാണു്. ഈ േകന്ദ്രത്തിനു
ചുറ്റുമാണു് സിനിമയുെട ആഖ്യാന ഘടന ചാക്രികമാ
യി ഭ്രമണം നടത്തുന്നതു്. ഈ ഒരു സീൻ കാരണമാ
ണു് സിനിമ ഇന്ത്യയിൽ റിലീസാകാതിരുന്നതു്. ഈ
സീൻ െവട്ടിമാറ്റാൻ െസൻസർേബാർഡ് എേന്നാ
ടു് ആവശ്യെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, ഞാൻ വഴങ്ങിയില്ല. അതു
െകാണ്ടു് സിനിമയ്ക്കു് െസൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിേഷ
ധിക്കെപ്പട്ടു. എെന്റ കലാസൃഷ്ടികെള അധികാരികളു
െട അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ
ക്കു് േവണ്ടി േഭദഗതി െചയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറായില്ല.
ഈ സീൻ ഒരു രൂപകമാണു്. േലാകം സിനിമയ്ക്കുേമൽ
ഏല്പിക്കുന്ന അക്രമത്തിെന്റ രൂപകം.

‘നിരാകാർ ഛായ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: താങ്കൾ മതാത്മക സിനിമെയക്കു
റിച്ചു് (Cinema of Religiosity) മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുക
യുണ്ടായി. ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കാേമാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: മിത്തിക് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നു്
ഞാൻ വിളിക്കുന്ന ഒരു െസൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമായ
ൈശലീ വിേശഷം സൃഷ്ടിക്കാനാണു് സിനിമകളിലൂ
െട ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. മിേത്താളജിക്കൽ ജനുസ്സി
െനയും നിേയാ റിയലിസ്റ്റ് െസൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങെള
യും ഇടേചർക്കുന്ന രീതിയാണിതു്. ഇന്ത്യയിെല ആദ്യ
കാല സിനിമകൾ മിേത്താേളാജിക്കൽ ആയിരുന്നുവ
േല്ലാ. ഉത്ഭവം മുതൽ ആദ്യെത്ത രണ്ടു ദശകങ്ങൾ, മു
പ്പതുകളിൽ െമേലാഡ്രാമകളും സാമൂഹ്യ നാടകങ്ങളും
പുറത്താക്കെപ്പടുന്നതുവെര, െകട്ടുകാഴ്ചാപ്രധാനമായ
ഈ ജനുസ്സ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പി
ച്ചിരുന്നു. എൺപതുകളിൽ ടിവിയുെട പ്രചാരേത്താെട
ഈ വിധമുള്ള മിേത്താേളാജിക്കൽ ജനുസ്സിനു് വീണ്ടും
േമൽൈക്ക ലഭിക്കുകയും രാഷ്ട്ര ഭാവനെയത്തെന്ന
വളെരയധികം സ്വാധീനിക്കുകയും ഉണ്ടായി. എെന്റ
ഇടെപടൽ ഇത്തരെമാരു സിനിമാ ജനുസ്സിെന്റ പ്രാ
തിനിധ്യത്തിൽ വ്യാപൃതനാകാനും, പരീക്ഷണ വിേധ
യമാക്കാനും, പരിണമിപ്പിക്കാനും, പുനർവിന്യസിക്കു
കയും െചയ്യുന്ന ഒരു പ്രേയാഗമാണു്. ചിട്ടെപ്പടുത്തിയ
ഈ ആശയം നിേയാ റിയലിസത്താൽ വഴിതിരിച്ചുവി
ടെപ്പട്ടതാണു്. ഇന്ത്യയിൽ, പ്രേത്യകിച്ചു്, ഘട്ടക്കിലും
പിന്നീടു് വന്ന മണി െകൗൾ, കുമാർ സാഹനി തുട
ങ്ങിയ അവാങ് ഗാർദ് ചലച്ചിത്രകാരന്മാരിലും ഇതു്
പുനർവിന്യസിക്കെപ്പട്ടതുേപാെല.
മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിനു് സദൃശമായി മിത്തി
ക്കൽ റിയലിസത്തിെന്റ േലാകത്തിൽ മിേത്താള
ജിക്കൽ കാലം നിവസിക്കുന്നതു േപാെല നിത്യജീ
വിത വ്യവഹാരങ്ങൾ െപൗരാണിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ആയിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരു യാഥാസ്ഥിതിക ഹി
ന്ദു കുടുംബത്തിലാണു് ഞാൻ വളർന്നതു്. കൽക്കത്താ
നഗരത്തിെല എെന്റ നിത്യജീവിതം ദിവ്യരൂപങ്ങളും,
മതപരമായ പ്രതിരൂപങ്ങളും, െപൗരാണിക വസ്തുക്ക
ളും െകാണ്ടു് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതായതു്, നമ്മു
െട നഗര ജീവിതത്തിൽേപാലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ
നിത്യജീവിതത്തിെന്റ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണു്. യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റയും മിത്തുകളുെടയും അനുഷ്ഠാനങ്ങ
ളുെടയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ പരസ്പര
പ്രവർത്തനമാണു് ഞാൻ സിനിമകളിൽ ആവാഹി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്. എെന്റ സിനിമകൾ മിത്തുകെള
ൈദവിക േലാകത്തുനിന്നു് നിത്യജീവിതത്തിെന്റ സാ
ധാരണതകളിേലക്കു് ഇറക്കിെക്കാണ്ടുവരുന്നു.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ആവർത്തനെത്തക്കുറിച്ചു് സംസാ
രിക്കുേമ്പാൾ ആദ്യം പരാമർശിേക്കണ്ടതു് കാലെത്ത
ക്കുറിച്ചാണു്. കാലചക്രം എന്നാണേല്ലാ ഭാരതീയ
സങ്കല്പം. കാലെത്തക്കുറിച്ചു് താങ്കൾ ഒരിടത്തു് ഇപ്ര
കാരം പറയുകയുണ്ടായി: “More than embalming of
time, I think of cinema as conjuring with time or
as Maya”. സിനിമ താർേകാവസ്കിെയ സംബന്ധിച്ചു്
Sculpting in Time ആണേല്ലാ.

ആഷിഷ് അവികുന്തക്: എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് സിനിമ
അടിസ്ഥാനപരമായി കാല സംബന്ധിയാണു്. ആദ്യ
കാല സിനിമകൾ കാലസംബന്ധിയാണേല്ലാ. േലാ
കത്തിെല ആദ്യ സിനിമയിെല പ്രതിനിധാനങ്ങൾ—
ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നു് പുറത്തുവരുന്ന െതാഴിലാളികൾ,
േസ്റ്റഷനിേലക്കു് ഇരച്ചുവരുന്ന െട്രയിൻ—കാല സംബ
ന്ധിയായിരുന്നു. സിനിമ ദൃശ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ചലി
ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. ഈ ചലനങ്ങളാവെട്ട കാലത്തിലൂ
െടയായിരുന്നു. ചലനങ്ങൾ വളെരയധികം ആകർഷ
കമായിരുന്നു, എെന്തന്നാൽ, കാലം പശ്ചാത്തലത്തി
ലൂെട ചലിക്കുകയും ആ ചലനങ്ങളുെട ആഖ്യാനങ്ങൾ
മുൻഭാഗേത്തക്കു് വരികയും െചയ്തു. പിന്നീടു് കാലത്തി
ലൂെടയുള്ള ചലനത്തിെന്റ സാധ്യതകെള ആഖ്യാനം
േകാളനീകരിച്ചു. കാലത്തിലൂെടയുള്ള ചലനത്തിലാ
ണു് എനിക്കു് താത്പര്യം. എന്നാൽ സിനിമയിൽ
കാലത്തിനുേമലുള്ള ആഖ്യാനത്തിെന്റ ഏകേദശം
നൂറു വർഷെത്ത ആധിപത്യം നിലനിക്കുന്നതിനാൽ
ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഞാൻ ആഖ്യാനെത്ത പൂർണമാ
യും ഉേപക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ആഖ്യാനെത്ത അട്ടിമ
റിക്കുകയാണു്. ആഖ്യാനത്തിെന്റ േഫാക്കസ് വിപ്ലവ
കരമായി മാറ്റുകയാണു്. എേന്റതു് ആഖ്യാനാനന്തര
(Post-narrative) സിനിമകൾ ആെണന്നു് പറയാം.
അധിനിേവശാനന്തരം (Post-colonial) എന്ന ആശ
യം േപാെല. എന്നിരിക്കിലും എെന്ന സംബന്ധിച്ചു്
സിനിമ കാലത്തിലുള്ള ലീലകളാണു്. ഭാരതീയ അതി
െഭൗതികതയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുകയാെണ
ങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എെന്റ സിനിമകൾ Cinema of
Maya ആയിത്തീരുന്നു. കാലെത്ത ഞാൻ േബാധപൂർ
വ്വം ആഭിചാരത്തിൽ എന്നേപാെല ആവാഹിക്കുന്നു.
മായ എന്ന സങ്കൽപം കാലചക്രത്തിെന്റ അവിഭാജ്യ
ഘടകമാണു്.

‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’

‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

ഒരു ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിവസം അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു സമൂഹ
വിവാഹത്തിനു േശഷം വിജനമായ ഒരു േക്ഷത്രത്തിൽ
ആറു് നവ വധൂവരന്മാരും ഒരു പൂജാരിണിയും ഒത്തുേചരു
ന്നു. കൂട്ട ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതിനു് മുമ്പുള്ള അവരുെട
സംഭാഷണങ്ങളാണു് ‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ (2013) എന്ന
സിനിമ. അവെരക്കുറിച്ചും അവരുെട കാലെത്തക്കുറി
ച്ചും മാത്രമല്ല, അധിനിേവശാനന്തര ഇന്ത്യെയക്കുറിച്ചും
ആയിത്തീരുന്നു അവരുെട സംസാരം. േസ്നഹം, മരണം,
ഹിംസ, കലാപം, ൈലംഗികത, ക്രിക്കറ്റ്, ആത്മഹത്യ,
ആൺ ൈദവങ്ങൾ, െപൺ ൈദവങ്ങൾ, മതം, രാഷ്ട്രീയ
െകാലപാതകങ്ങൾ, അഹിംസ, കാറുകൾ—ഒെക്കയും
സംഭാഷണങ്ങളിൽ കടന്നു വരുന്നു. ഏകേദശം നൂറ്റി
രണ്ടു് മിനിട്ട് ൈദർഘ്യമുള്ള സിനിമ ഒറ്റ േഷാട്ടിൽ, കട്ടു
കൾ ഇല്ലാെത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള േഡാളി േഷാട്ടിൽ
(Circular dolly shot) ചിത്രീകരിച്ചതാണു്. അതായതു്,
വൃത്താകൃതിയിൽ ഇരുന്നു െകാണ്ടു് സംഭാഷണങ്ങളിൽ
ഏർെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും, വൃത്താകൃ
തിയിൽ നിരന്തരം ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറയും.
ഒരാൾ പറയുന്നതു് അടുത്തയാൾ, തുടർന്നു് അടുത്തയാൾ
എന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിേല േപാെല തുടർന്നുെകാേണ്ട
യിരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുെട ശൃംഖലയാണു് സിനിമ.
ആദിയും അന്തവുമില്ലാത്തതു േപാലുള്ള സംഭാഷണ
ങ്ങൾ. വാദം പ്രതിവാദം േപാെല. സംഭാഷണം തുടര
േവ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങേളയും ഓേരാ
രുത്തരായി നിരാകരിക്കുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ പരസ്പര
ബന്ധമില്ലാത്തതായും അസംഭാവ്യമായും അനുഭവെപ്പടു
ന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു നിഗമനത്തിലും എത്തുന്നില്ല.
കാലാകാലമായി നമ്മിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന പല
വിശ്വാസങ്ങേളയും, ആശയങ്ങേളയും, സങ്കല്പങ്ങേളയും
(പ്രേത്യകിച്ചു് മിത്തുകൾ, ചരിത്രം, പുരാണങ്ങൾ, ഇതി
ഹാസങ്ങൾ എന്നിവ) വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണേകാണിലൂ
െട േനാക്കിക്കാണുകയാണു് സംഭാഷണങ്ങളിലൂെട.
സീതയുെട സംഭാഷണങ്ങൾ ഇതിനു് ഒരു ഉദാഹരണ
മായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം: സീതയ്ക്കു് രാവണെന്റ കൂെട
ജീവിക്കണമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് ഹനുമാെന്റ
കൂെട സീത രക്ഷെപ്പടാതിരുന്നതു്. സീത രാവണനുമാ
യി അഗാധ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. തെന്റ പത്തു് തല
കൾ െകാണ്ടും, ഇരുപതു് ൈകകൾ െകാണ്ടും, നൂറു് വിര
ലുകൾ െകാണ്ടും രാവണൻ സീതെയ േസ്നഹിച്ചേപ്പാൾ
അവൾ കമ്പനം െകാണ്ടു. ആദ്യം സീത െചറുത്തു. പി
ന്നീടു് അവൾ ആസ്വദിച്ചു. ഒേര സമയം പത്തു് ചുണ്ടുകൾ
ഒന്നിച്ചു് ചുംബിക്കുന്നതു് ഒന്നു് ഭാവനയിൽ കാണൂ. സം
ഭാഷണം തുടരുന്നു: പാദം, കണങ്കാൽ, കാലുകൾ, തുട
കൾ, നാഭി, േയാനി, ഗുദം, സ്തനങ്ങൾ, ചുണ്ടുകൾ, കണ്ണു
കൾ, കാതുകൾ. പിെന്ന എല്ലായിടത്തും. ഒേര സമയം.
രാവണെന്റ േസ്നഹത്തിൽ സീത സ്വർഗത്തിേലക്കു് ഉയർ
ത്തെപ്പട്ടു. രാമെന ഇനിെയാരിക്കലും േസ്നഹിക്കാൻ കഴി
യിെല്ലന്നു് സീത മനസ്സിലാക്കി. അേത സമയം അവൾ
ക്കു് രണ്ടു േപരും േവണമായിരുന്നു. ഒരു രക്ഷകനും. ഒരു
സംഹാരകനും. സീതയുെട സംഭാഷണങ്ങൾ തുടരുന്നു:
രാവണനുമായി ബന്ധെപ്പട്ടേപ്പാഴാണു് എനിക്കു് നഷ്ട
െപ്പട്ടതു് എന്തായിരുന്നുെവന്നു് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതു്.
രാവണൻ നൽകിയ ആനന്ദം, രാമാ, നിനക്കു് തരാൻ
കഴിയില്ല.

‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ഈ സിനിമ താങ്കളുെട മറ്റു സിനി
മകളിൽ നിന്നു് വ്യത്യസ്തമാണു്, പ്രധാനമായും കാല
െത്ത ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന രീതിയിൽ. എങ്ങിെനയാ
ണു് ഈ സിനിമ രൂപെപ്പട്ടതു് ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: 2010-ൽ ‘കേഠാപനിഷത്ത് ’
എന്ന എെന്റ രണ്ടാമെത്ത ഫീച്ചർ സിനിമയുെട േജാ
ലികൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണു് ഈ സിനിമയുെട
ആശയം എെന്റ മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നതു്. എല്ലാവർ
ക്കും അറിയുന്നതു േപാെല, കേഠാപനിഷത്തു് നചിേക
തസ്സും യമരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാണു്.
മരണവുമായുള്ള നചിേകതസ്സിെന്റ സംഭാഷണങ്ങൾ.
മരണവുമായുള്ള എെന്റ സംവാദങ്ങൾ എനിക്കു തുടര
ണമായിരുന്നു. ഞാൻ ൈബബിളിെനക്കുറിച്ചു് ആേലാ
ചിച്ചേപ്പാൾ അവസാനെത്ത അത്താഴത്തിെന്റ ആശ
യം എന്നിേലക്കു് ഉദിച്ചു വന്നു. അേത സമയം ഒരു
കൂട്ട ആത്മഹത്യയ്ക്കു മുമ്പു് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നടത്തിേയ
ക്കാവുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുെട സാദ്ധ്യതെയക്കുറിച്ചുള്ള
ചിന്തകൾ എന്നിൽ ഗൂഢമായി നിലനിന്നിരുന്നു. ഈ
ആശയങ്ങെളാെക്ക മനസ്സിൽ െവച്ചാണു് ഞാൻ സം
ഭാഷണങ്ങൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയതു്. ഈ സിനിമ മൂന്നു്
ആശയങ്ങളുെട സംഗമം ആെണന്നു് പറയാം. ൈബ
ബിളിെല അവസാനെത്ത അത്താഴം, കൂട്ട ആത്മഹ
ത്യക്കു മുമ്പുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ, പിെന്ന ബംഗാളി
െല ‘ബാേഷാർ ഘർ’ എന്ന ചടങ്ങ്. (നവവധുവിെന്റ
വീട്ടിൽ നവവരെന്റ ആദ്യരാത്രി. വിവാഹരാത്രിയിൽ
വധുവിെന്റ ഭാഗത്തു നിന്നും വരെന്റ ഭാഗത്തു നിന്നുമു
ള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളുെട കൂടിേച്ചരലാണു് ‘ബാേഷാർ
ഘർ’). ഈ ഒത്തുേചരലിൽ ഇവർ പല കാര്യങ്ങളും
സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിെട സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക നി
യമങ്ങളുെട ലംഘനം അനുവദനീയമാണു് ).
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ചലനമാണേല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനം, സിനിമയുെടയും. ഈ സിനിമ രണ്ടു
തരം ചലനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു—ക്യാമറയുെട
നിരന്തര ചലനവും സംഭാഷണങ്ങളുെട ചലനവും.
ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കാേമാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: സിനിമാ ദൃശ്യങ്ങളുെട പ്രാ
തിഭാസികത സിനിമയുെട ഘടനയുെട മൂന്നായുള്ള
വിഭജനെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയാണു്. സിനിമ മൂ
ന്നു് അച്ചുതണ്ടുകളിലാണു് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതു് എന്നു
പറയാം. ക്യാമറയുെട ചാക്രിക ഭ്രമണം, സംഭാഷ
ണങ്ങളുെട ചാക്രിക ചലനം, ഒറ്റ േഷാട്ടിെന്റ കാല
ൈനരന്തര്യം. ഇപ്രകാരമുള്ള ക്യാമറയുെട ചാക്രിക
ഭ്രമണത്തിലൂെടയും, കാല ൈനരന്തര്യത്തിലൂെടയും,
അറ്റമില്ലാത്തെതന്നു് േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
സംഭാഷണങ്ങളുെട േലാകത്തിലൂെടയുമാണു് സർപ്പി
ളമായ അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. ഇെതാെക്കേച്ചർന്നു്
ഒരു ചക്രവ്യൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇതു് ഒരു ദിശയിേല
ക്കുള്ള ചലനമാണു്, മരണത്തിേലക്കു് നയിക്കുന്ന
ചലനം. ഇതു് അന്ത്യമാണു്, അേത സമയം, അന്ത്യ
മില്ലാത്തതുമാണു്. എന്നിരുന്നാലും ഇതു് അവസാനം
തെന്നയാണു്.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: സിനിമ മുഴുവൻ നടക്കുന്നതു് ഒരു
േക്ഷത്രത്തിനകത്താണു്. വൃത്താകൃതിയിൽ നിരന്തരം
ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമറ, അറ്റമില്ലാത്ത രീതിയി
ലുള്ള സംഭാഷങ്ങളുെട ശൃംഖല—ഒരു ചുഴിയിൽ അക
െപ്പട്ടതായി നമുക്കു് അനുഭവെപ്പടുന്നു. അെല്ലങ്കിൽ
അഭിമന്യുവിെനെപ്പാെല ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ അകെപ്പട്ട
തുേപാെല.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: രതി ചക്രവ്യൂഹിെല സിനിമാ
റ്റിക് അനുഭവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഒരു വൃത്തത്തി
നകത്തു് ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്ന സർപ്പിളമായ ചുഴികളി
ലൂെടയാണു്. വൃത്തത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാക് േഡാളിക്ക്
മുകളിലൂെട സിനിമയുെട നൂറ്റി രണ്ടു് മിനിറ്റ് ൈദർഘ്യ
ത്തിൽ ക്യാമറ അമ്പത്തിയാറു പ്രാവശ്യം കറങ്ങുന്നു /
പ്രദക്ഷിണം െവക്കുന്നു. പതിനാറു് അടി വ്യാസമുള്ള
വൃത്തത്തിനകത്താണു് അഭിനയിക്കുന്നവർ ഇരിക്കു
ന്നതു്. നാം ഒരു േക്ഷത്രത്തിൽ എത്തിയാൽ പ്രദക്ഷി
ണം െവക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഹിന്ദു-ബുദ്ധ മതങ്ങളിൽ
വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട അനുഷ്ഠാനമാണേല്ലാ. ഇവിെട
ഭക്തർ വിഗ്രഹെത്ത, ശ്രീേകാവിലിെന, േക്ഷത്രെത്ത
(ഇതുേപാെല വിശുദ്ധ സ്ഥലെത്തയും, വിശുദ്ധ നഗ
രെത്തയും) പ്രദക്ഷിണം െവക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള
പ്രദക്ഷിണത്തിെന്റ /വലംെവക്കലിെന്റ ഘടനയാണു്
സിനിമാറ്റിക് അനുഭവത്തിെന്റ കാതൽ. സിനിമാനു
ഭവത്തിെന്റ സത്താപരത (Ontology) അതിെല ചുറ്റി
ത്തിരിയലിെല ചലനമാണു്. സംഭാഷണങ്ങളിലൂെട
യുള്ള ആഖ്യാനം സിനിമയുെട ൈവജ്ഞാനികപരത
യും (Epistemology). ഇവ രണ്ടും േചർന്നാണു് സിനി
മയുെട േപരു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു േപാെല അതിെഭൗ
തികമായ സർപ്പിളാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതു്. മെറ്റാരു
രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, നൂറ്റി രണ്ടു മിനിറ്റ് ൈദർഘ്യ
ത്തിൽ, ഒറ്റ േഷാട്ടിലുള്ള സിനിമയുെട കാല തലം.
പല രീതിയിലും തലങ്ങളിലുമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും,
അൻപത്തിരണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രദക്ഷിണം െവക്കുന്ന
ക്യാമറയും. ഇതിലൂെട അതിെഭൗതിമായ ഒരു തലം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: പുരാണ-ഇതിഹാസ-ചരിത്ര സം
ഭവങ്ങളുെടയും കഥാപാത്രങ്ങളുെടയും അവതരണം,
പ്രേത്യകിച്ചു സീതയുെട ൈലംഗികതയുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുെട ആർജിത വിശ്വാസങ്ങെള /
സങ്കല്പങ്ങെള പ്രേകാപിപ്പിക്കുന്നവയാണു്. ഇതു് അര
വിന്ദെന്റ ‘കാഞ്ചന സീത’െയ മെറ്റാരു തരത്തിൽ
ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. അരവിന്ദെന്റ രാമനും ലക്ഷ്മണനും
ആദിവാസികളായിരുന്നു. രാമെന്റ മുഖം നിറെയ വസൂ
രിയുെട പാടുകൾ. സിനിമയിൽ സീത പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താങ്കളുെട അഭിപ്രായം അറിയാൻ
ആഗ്രഹമുണ്ടു്.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് പുരാ
ണങ്ങൾ, പ്രേത്യകിച്ചു് ഭാരതീയ പുരാണങ്ങൾ, സജീ
വമായ പാരമ്പര്യമാണു്. രാമായണം, മഹാഭാരതം
തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസങ്ങളും മറ്റു് പുരാണങ്ങളും മാ
റ്റങ്ങൾക്കു വിേധയമാകാത്ത തരത്തിലുള്ള നിശ്ച
ലങ്ങളായ പാഠങ്ങൾ അല്ല, െപൗരസ്ത്യ േലാകത്തി
േലതുേപാെല. അവ നിരന്തരമായ പ്രക്രിയകളിലൂെട
എേപ്പാഴും ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും, നിരന്തരം പരി
ണാമത്തിനു വിേധയമായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമാണു്.
അവ വാെമാഴിയിലൂെട ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും, ജീവ തത്വ
ശാസ്ത്രപരവുമായിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യവുമാണു്. അല്ലാെത
യാഥാസ്ഥിതികമായ ലിഖിത പാരമ്പര്യത്തിൽ ഉള്ള
തല്ല. ആശയങ്ങളും, ചിന്തകളും, വാക്കുകളും, കഥകളും
എേപ്പാഴും ഒഴുകിെക്കാേണ്ടയിരിക്കുന്നു. അവ അവ
സാനമില്ലാത്ത പ്രക്രിയയിലൂെട പരിണമിക്കുകയും രൂ
പാന്തരങ്ങൾക്കു് വിേധയമാവുകയും െചയ്യുന്നു. ഗ്രീക്,
േറാമൻ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുേപാെല ഇവ
ഏക ശിലാ രൂപത്തിലുള്ള, ചലനമില്ലാത്ത പാഠങ്ങ
ളല്ല. ഇവയ്ക്കു് പല ജീവിതങ്ങളും, നിരവധി ഉൽഭവങ്ങ
ളും, നിരവധി രൂപങ്ങളുമുണ്ടു്. ഉദാഹരണമായി, 1259
ഹസ്ത ലിഖിതങ്ങെള ആധാരമാക്കിയാണു് പൂനയിെല
Bhandarkar Oriental Institute മഹാഭാരതത്തിെന്റ
ഒരു വിമർശന പഠനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. രാ
മായണത്തിനും ഇതു് ബാധകമാണു്. Three Hundred

Ramayanas: Five examples and three thoughts on
translation എന്ന എ. െക. രാമാനുജെന്റ പ്രശസ്തമായ

ഉപന്യാസം വളെര ഭംഗിയായി തർക്കിക്കുന്നതും രാ
മായണത്തിെന്റ അേനകങ്ങളായ പാരമ്പര്യെത്തക്കു
റിച്ചാണു്. എഴുതെപ്പട്ടതും, ഇടുങ്ങിയതും, ഏക ശിലാ
രൂപത്തിലുള്ളതും, മാറ്റമില്ലാെത നിൽക്കുന്നതുമായ
കലാ സങ്കല്പങ്ങൾ—പുസ്തക രൂപത്തിൽ ഉള്ളതു്—
ആധുനികതെയ സംബന്ധിച്ചു് അത്യന്താേപക്ഷിതമാ
ണു്. ഇതു് ഒരുതരത്തിലുള്ള സ്ഥിരത വിഭാവനം െച
യ്യുന്നു. എന്നാൽ ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം ഇത്തരം ആശ
യങ്ങൾക്കു് എതിരായിരുന്നു. ‘കാഞ്ചന സീത’യും,
‘രതി ചക്രവ്യൂഹും’ ഇതിഹാസങ്ങേളയും പുരാണങ്ങ
േളയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പുനർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയും
അവയ്ക്കു് പുനർ ആകാരം െകാടുക്കുകയും, അവെയ പു
നർ ആഖ്യാനം െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നു. ഇതു് വളെര നീ
ണ്ട ഒരു സമ്പ്രദായത്തിെന്റ ഭാഗമാണു്. നമ്മുെട ഇതി
ഹാസ-പുരാണങ്ങളുെട ഉജ്വലത എെന്തന്നാൽ അവ
സമകാലികമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കു് സാധ്യതകൾ
ഒരുക്കുന്നു. ഓേരാ കാലത്തും അവയുെട വ്യത്യസ്തങ്ങ
ളായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങിെന പുതിയ
പുതിയ രാമായണങ്ങളും മഹാഭാരതങ്ങളും ഉണ്ടാവുക
യും െചയ്യും.
‘കാഞ്ചന സീത’ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിെല ഒരു മാ
സ്റ്റർപീസ് ആെണന്നു് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. മതാത്മ
കതയ്ക്കു് പുറത്തുകടന്നു് രാമായണെത്ത ഇന്ത്യൻ സിനി
മയിൽ മുെമ്പങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ നവീന
മായി ഈ സിനിമ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. സിനിമ അസ
ഹനീയമായി വല്ലവർക്കും അനുഭവെപ്പട്ടിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ,
ടർക്കിഷ് സംവിധായകനായ Nuri Bilge Ceylan-െന്റ
വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കെട്ട: “ഒരു സിനിമ കണ്ടു്
േബാറടിച്ചുെവങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സിനിമ ആസ്വദി
ക്കാൻ പാകമായിട്ടില്ല എന്നതാണു്, അല്ലാെത, അതു്
സിനിമയുെട കുറ്റമല്ല”.
മെറ്റാന്നു്, ഇതിഹാസ, ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങെള
അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണു്. ഹനുമാെന മാരുതി
കാറുമായും, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിെയ കാളിയുമായും മറ്റും
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതി.
മിേത്താളജിക്കലിെനക്കാൾ (Mythological) മി
ത്തിക്കിലാണു് (Mythic) എനിക്കു് താത്പര്യം. ഈ
വകതിരിവു് എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, മിേത്താളജിക്കൽ
എേപ്പാഴും ആഖ്യാനത്തിെന്റ മണ്ഡലത്തിലാണു് പ്ര
വർത്തിക്കുന്നതു്. ഒരു കഥയുെട േരഖീയമായേതാ,
അല്ലാത്തേതാ ആയ ചട്ടക്കൂട്ടിലാണു്. എന്നാൽ മി
ത്തിക് ഒരു ആശയം എന്ന രീതിയിലാണു് പ്രവർത്തി
ക്കുന്നതു്. മിത്തിക് സഹജാവ േബാധമാണു്. അതി
െന ഒരു ആഖ്യാനമായി മനസ്സിലാേക്കണ്ടതില്ല. അതു്
അനുഭവിച്ചറിേയണ്ടതാണു്. ഒരു അനുഷ്ഠാനം മിത്തി
ക് ആണു്. ഒരു അംഗവിേക്ഷപം മിത്തിക് ആണു്.
മിത്തിക് എന്നതിെന ഗ്രഹിക്കാനായി അതിെന യു
ക്തിയുെട തലത്തിേലക്കു് െകാണ്ടുവേരണ്ടുന്ന ആവ
ശ്യമില്ല. അതു് ഗുപ്തമാണു്. അേത സമയം ഗ്രഹിക്കാൻ
പറ്റുന്നതുമാണു്. അേപ്പാൾ ഒരു കാർ ഒേര സമയം
ൈദവവും അതുേപാെല ൈദവം കാറുമാകാം. ഹനു
മാൻ മാരുതി എന്ന കാറാകാം. അേത സമയം വിശു
ദ്ധ വാഹനവുമാകാം.

‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: സിനിമ മുഴുവൻ അറ്റമില്ലാത്തതാ
യി അനുഭവെപ്പടുന്ന സംഭാഷണങ്ങളാണു്. സംഭാ
ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതാേണാ?
ഷൂട്ടിങ്ങ് സമയത്തു് മേനാധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചു് മാറ്റ
ങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുേണ്ടാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഇെതാരു തിരക്കഥയില്ലാ സി
നിമ, നാം സാധാരണ വിവക്ഷിക്കുന്ന അർഥത്തിലു
ള്ള തിരക്കഥയില്ലാത്ത സിനിമ ആെണന്നു് പറയാം.
ഏതാനും ആഴ്ചകൾ െകാണ്ടാണു് സംഭാഷണങ്ങൾ
എഴുതിയതു്. മധ്യരാത്രികളിൽ വാക്കുകളുെട വൻ പ്ര
വാഹമായിരുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള േബാധധാരാ പ്ര
വാഹം. േചാദ്യം ഇതായിരുന്നു: സ്വയം ഹനിയ്ക്കുെമന്നു്
ഉറപ്പായ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ നടത്തിേയക്കാവുന്ന അവ
സാന സംഭാഷണങ്ങളുെട സ്വഭാവം ഏതു് രീതിയിലാ
യിരിക്കും. ഇതു് എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് അസ്തിത്വവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട ആത്യന്തികമായ ഒരു േചാദ്യമായിരുന്നു.
മരണം ഇവിെട സ്വേമധയാ വരിക്കുന്നതും ഭയ രഹി
തവുമാണു്. ഈെയാരു അടിസ്ഥാന ആശയെത്ത
അവലംബിച്ചു് ഞാൻ എഴുത്തു് തുടങ്ങി. മനസ്സിെന
അതാഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിട്ടു. മനസ്സു് വളഞ്ഞും
പുളഞ്ഞും, ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ പ്രക്രിയയുെട അവസാനമായേപ്പാൾ ഏകേദ
ശം ഇരുന്നൂറു േപേജാളം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു. ചില
എഡിറ്റിങ്ങിനു് േശഷം െകാൽക്കത്തയിലുള്ള എെന്റ
സഹകാരിയായ െസൗഗത മുഖർജിക്കു് ഇതു് അയച്ചു
െകാടുത്തു. അല്പം കൂടി എഡിറ്റിങ്ങിനു് േശഷം സംഭാ
ഷണങ്ങൾ അഭിേനതാക്കൾക്കു് ൈകമാറി. സംഭാഷ
ണങ്ങൾ പഠിക്കാൻ അവർക്കു് ഏകേദശം ഒരു മാസം
െകാടുത്തു. പിന്നീടു് ഏകേദശം ആറു് ആഴ്ചേയാളം റി
േഹഴ്സൽ നടത്തി. രണ്ടു ദിവസം െകാണ്ടാണു് സിനിമ
യുെട ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയതു്. സംഭാഷണ
ങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്തും, ചിത്രീകരണ സമയത്തും
ഉണ്ടായ യാദൃശ്ചികതകളും, ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത അവ
സ്ഥയും അസുലഭ നിമിഷങ്ങളാണു്. കല്ലിൽ എഴുതിയ
തുേപാലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നു് ഒരു തരത്തി
ലുള്ള വ്യതിയാനവും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ
അഭിനയത്തിലും അംഗചലനങ്ങളിലും മേനാധർമ്മ
ത്തിനു് ഇടം െകാടുത്തിരുന്നു. ആറാഴ്ചക്കാലെത്ത
തയ്യാെറടുപ്പിെന്റ സമയത്തു് ഞാൻ ഓേരാ അഭിേന
താവിെന്റയും അഭിേനത്രിയുെടയും കൂെട സമയം ചി
ലവഴിച്ചിരുന്നു. അതിലൂെട സിനിമയുെട അവസാന
രൂപം മനസ്സിൽ കണ്ടുെകാണ്ടുള്ള ഒരു രൂപ േരഖ
തയ്യാറാക്കി. സംഭാഷണങ്ങൾ പറയുേമ്പാഴുള്ള ശബ്ദ
ത്തിെന്റ ഏറ്റക്കുറച്ചിലും, സംയമനം പാലിച്ചുെകാണ്ടു
ള്ള അഭിനയവും, നിയന്ത്രിതമായ അംഗ ചലനങ്ങളും
ആയിരിക്കണെമന്നു് റിേഹഴ്സലിെന്റ സമയത്തുതെന്ന
തീരുമാനിച്ചിരുന്നു.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്തതു
േപാലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ. വാദം പ്രതിവാദം േപാ
െല. സംഭാഷണങ്ങൾ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തതാ
യും അസംഭാവ്യമായും അനുഭവെപ്പടുന്നു. സംഭാഷണ
ങ്ങൾ ഒരു നിഗമനത്തിലും എത്തുന്നില്ല. സംവിധായ
കൻ എന്തു പറയുന്നു എന്നു് അേന്വഷിക്കുന്നവർ (ആർ
ട്ട് സിനിമകളുമായി പരിചയമുള്ള േപ്രക്ഷകർ േപാലും)
നിരാശരാകുന്നു. മാത്രവുമല്ല, സംഭാഷണങ്ങൾ പല
േപ്പാഴും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളുമാണു്.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതു േപാ
െല സംഭാഷണങ്ങൾ ഒരു േബാധധാരാ സമ്പ്രദായ
ത്തിൽ എഴുതിയതാണു്. ഒരു മുൻധാരണേയാെടയല്ല.
എഴുതാനിരുന്നേപ്പാൾ മനസ്സിൽ നിന്നു് ഒഴുകി വന്ന
െതാെക്കയും എഴുതി. ചിന്തയുെട ഒഴുക്കിെന ഞാൻ
നിയന്ത്രിച്ചില്ല. വളെരയധികം എഴുതി. അതിൽ നിന്നു്
എഡിറ്റു് െചയ്തതാണു് ഇേപ്പാൾ സിനിമയിൽ േകൾ
ക്കുന്നതു്. അതിൽ പ്രധാനമായതു് വിരുദ്ധതയുെട
സഹജാവസ്ഥയാണു്. എന്നാൽ ഇതു് വാദം, പ്രതിവാ
ദം എന്ന സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ ആയിരിക്കരുതു്
എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദ തരംഗങ്ങെള സംബന്ധി
ച്ച, ശ്രവണ സംബന്ധിയായ ഒരു തലത്തിലാണു് സി
നിമ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. സിനിമയിെല സംഭാഷണ
ങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ സംേശ്ലഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള
െസൗണ്ടു് േസ്കപ്പുകളാണു് എന്നു പറയാം. ഇതിലൂെട
ഒരു പ്രേത്യക തരത്തിലുള്ള സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം
െനയ്യുന്നു. സംഭാഷണങ്ങൾ േകവലം അർത്ഥം വഹി
ക്കുന്ന ഉപാധിേയാ, അെല്ലങ്കിൽ ആഖ്യാനത്തിെന്റ
ൈനരന്തര്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന െകൗശലങ്ങേളാ
അല്ല. മറിച്ച്, ഇതിലൂെട ഒരു പ്രേത്യക തരത്തിലുള്ള
സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം ഉളവാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു്.
അർത്ഥവത്തായ ശബ്ദം എന്നതിേനക്കാൾ നമ്മിൽ
അനുരണനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ശബ്ദ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഈ പ്ര
ക്രിയയിൽ ഒരു വ്യക്തമായ രൂപം എന്നതിേനക്കാൾ
വിപരീതം, വിരുദ്ധം, വാദം പ്രതിവാദം എന്നിവ കൂ
ടിക്കലരുകയും, മഞ്ഞിൽക്കൂടി േനാക്കുേമ്പാൾ ഉള്ള
അനുഭവം സൃഷ്ടിക്കാനുമാണു് ശ്രമിക്കുന്നതു്. ഇതു് വള
െരയധികം ശാബ്ദികമായ ഒരു സിനിമയാണു്. ഒരുപ
േക്ഷ, ഒരു ബംഗാളി േപ്രക്ഷകനു മാത്രേമ ഈ ശബ്ദ
ത്തിെന്റയും അനുരണനങ്ങളുെടയും അനുഭവം പൂർണ
മായും ഉൾെക്കാള്ളാൻ കഴിയൂ എന്നു് േതാന്നുന്നു.

‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: മെറ്റാരു ശ്രേദ്ധയമായ കാര്യം,
സംഭാഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ലിംഗ വ്യത്യാസം
ഇല്ല എന്നതാണു്. അതായതു്, പുരുഷെന്റ സംഭാഷ
ണങ്ങൾ സ്ത്രീയും, സ്ത്രീയുെട സംഭാഷണങ്ങൾ പുരുഷ
നും പറയുന്നു. അങ്ങിെന േപ്രക്ഷകർ സംശയത്തിെന്റ
തായ ഒരവസ്ഥയിൽ ആകുന്നു.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഇതു് വളെര േബാധപൂർവം
തെന്ന െചയ്തതാണു്. ‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ േദശ, ലിംഗ
അവസ്ഥകൾക്കു് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സി
നിമയാണു്. വ്യക്തി, േദശം, ലിംഗപരം എന്നീ നില
കളിലുള്ള പ്രകടമായ മനുഷ്യാവസ്ഥകെള എനിക്കു്
തകർക്കണമായിരുന്നു. പകരം എനിക്കു് സാമൂഹ്യ /
സംഘ മനസ്സാക്ഷിെയ ആേഘാഷിക്കണമായിരുന്നു.
അങ്ങിെന േനാക്കുേമ്പാൾ ഇെതാരു Post-national,
Post-gender സിനിമയാെണന്നു് പറയാം. പ്രശസ്ത
സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞയായ Saskia Sassen-െന്റ സി
ദ്ധാന്തങ്ങെള അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇക്കാര്യം വിശദീ
കരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ആേഗാള മൂലധനം, ഇന്റർ
െനറ്റ്, അന്തർേദശീയ മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങൾ
എന്നിവയുെട വ്യാപനേത്താെട /വളർച്ചേയാെട രാഷ്ട്ര
ങ്ങളുെട അതിരുകൾ തകർന്നു. ഒരു പ്രേത്യക േദശ,
രാഷ്ട്ര െപൗരൻ എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നു് വിശ്വ
ജനീനനായ മനുഷ്യൻ എന്ന അവസ്ഥയിേലക്കുള്ള
േപാക്കിെനയാണു് Post-national എന്നതുെകാണ്ടു്
വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. Post-gender എന്ന സംജ്ഞ റാ
ഡിക്കൽ െഫമിനിസ്റ്റുകളായ Shulamith Firestone,
Dona Hararway എന്നിവരുെട സിദ്ധാന്തങ്ങെള അടി
സ്ഥാനമാക്കി വിശദീകരിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ലിംഗ
ബന്ധിയായ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കുകേയാ അെല്ല
ങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയ്ക്കും അപ്പുറേത്തക്കു് േപാവുകേയാ
െചയ്യുന്ന ആശയമാണു്. ഒരാെള സ്ത്രീ അെല്ലങ്കിൽ
പുരുഷൻ എന്നിങ്ങെന ഒരു പ്രേത്യക ലിംഗവുമായി
ബന്ധിപ്പിച്ചു മാത്രം കാണരുെതന്നും, അെല്ലങ്കിൽ വ്യ
ക്തിെയ ഇത്തരത്തിൽ ലിംഗപരമായി ഒന്നിേലക്കു്
ചുരുക്കരുെതന്നും, വ്യക്തി മാനവികതയുെട വാഹക
നാെണന്നും, കർമ്മത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു്
വ്യക്തിെയ നിർവചിേക്കണ്ടെതന്നുമാണു് ഈ ആശ
യത്തിെന്റ കാതൽ.
ഇവിെട സംഭാഷണ രൂപത്തിലുള്ള വർത്തമാ
നങ്ങളുെട ഘടനയിലൂെടയാണു് േദശ-ലിംഗ അവ
സ്ഥകൾക്കു് അതീതമായുള്ള ഒരു അവേബാധെത്ത
ക്കുറിച്ചു് ആരായുന്നതു്. ഇതു് വ്യക്തി, ലിംഗം എന്നീ
ഭിന്നതകൾക്കു് അപ്പുറമാണു്. ഇതു് സിനിമയുെട രാ
ഷ്ട്രീയമാണു്. രാഷ്ട്ര അതിർത്തികൾെക്കാപ്പം ലിംഗ
വിേവചനവും ഇല്ലാതായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാ
ലത്താണു് നാം ജീവിക്കുന്നതു്. പേക്ഷ, ഈ സ്വാഭാവി
കമായ തുടച്ചുമാറ്റൽ ഹിംസെയ തിരിെക െകാണ്ടുവ
രുന്നു. ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീകൾെക്കതിെരയുള്ള ആക്രമത്തി
െന്റ ആധിക്യമായി (ലിംഗ സംബന്ധി), അെല്ലങ്കിൽ
ഹിന്ദുത്വത്തിെന്റ ശക്തമായ വളർച്ചയായി (രാഷ്ട്ര സം
ബന്ധി). ഇതു രണ്ടും േദശീയതയും ലിംഗ നീതിയും
തകരുന്നതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളാെണന്നു് ഞാൻ വി
ശ്വസിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടു പ്രധാന കാര്യങ്ങെളയാണു്
ഞാൻ സ്പർശിക്കുന്നതു്. വിഭജനത്തിെന്റ അനന്തര
ഫലങ്ങൾ അനുഭവിേക്കണ്ടിവന്ന ഒരു കുടുംബത്തി
െല അംഗമായതിനാൽ രാഷ്ട്രം എന്ന നമ്മുെട െപാതു
ആശയേത്താടു് എനിക്കു് നിശിതമായ വിമർശമുണ്ടു്.
അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഇതിൽ കാണാൻ
കഴിയുക. അതിനാൽ ഞാൻ േദശീയാനാന്തര (Postnational) േലാകെത്ത പിന്താങ്ങുന്നു. അതുേപാെല,
ലിംഗ വിേവചനമാണു് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പാര
സ്പര്യമില്ലായ്മയുെട മൂല കാരണെമന്നും ഞാൻ വിശ്വ
സിക്കുന്നു.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: സീതയുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു്, അമ്മ
യും അച്ഛനുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു്, വിവാേഹതര ബന്ധ
ങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് ഒെക്ക വളെര തുറന്ന രീതി
യിൽത്തെന്നയുള്ള ൈലംഗിക പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
ഇെതാെക്ക കഥാപാത്രങ്ങളുെട മനസ്സിൽ ഉറങ്ങിക്കി
ടക്കുന്ന ൈലംഗിക കാമനകളുെട ബഹിർസ്പുരണമാ
യിട്ടാണു് എനിക്കു് അനുഭവെപ്പട്ടതു്. അതായതു് കഥാ
പാത്രങ്ങൾ തങ്ങളുെട ഫാന്റസികെള സീതയിലും
മറ്റും ആേരാപിക്കുകയാണു്.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: സംഭാഷണങ്ങളിെല ഇത്ത
രത്തിലുള്ള സ്പഷ്ടമായ ൈലംഗിക പരാമർശ സ്വഭാ
വം സിനിമ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്ന ബാേഷാർ
ഘറിെന്റ സ്വഭാവെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മുമ്പു് സൂ
ചിപ്പിച്ചതുേപാെല ബംഗാളികളുെട പരമ്പരാഗത വി
വാഹത്തിെന്റ ആദ്യ രാത്രിയിൽ നവ വധൂവരൻമാർ
സുഹൃത്തുക്കൾെക്കാപ്പം ഒരു അനുഷ്ഠാനപരമായ രീ
തിയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു. ഇവിെട സാമൂഹ്യപരവും കുടും
ബപരവുമായ നിയമങ്ങളും വഴക്കങ്ങളും അയയുന്നു.
തുറന്ന ശൃംഗാര, ൈലംഗിക പരാമർശങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
ഒരു േലാകമായി ഈ ഒത്തു േചരൽ െമെല്ല പരിണ
മിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിലൂെട ഞാൻ സമകാലീന
സദാചാരെത്ത മാത്രമല്ല, ഉറച്ച യുക്തി േബാധേത്താ
െട ചരിത്ര, സാമൂഹ്യ, ൈലംഗിക പരമായി നാം കാ
ലാകാലങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന ധാരണകെളയും െവല്ലു
വിളിക്കുന്നു. ഭ്രമകല്പനകളും മിത്തിക് വിശ്വാസങ്ങളും
ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഒരു സംസ്കൃതിെയ
ക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുെട യുക്തിപൂർവമായ മനസ്സിലാക്ക
ലുകെള അപനിർമ്മിക്കുന്നതു്. വാെമാഴി ഉപേയാഗി
ച്ചു െകാണ്ടാണു് ഞാൻ ഇതു െചയ്യുന്നതു്. അതായതു്
ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്ന വാക്കുകൾ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടു്.
എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്ന വാക്കുകളാണു്
ഈ സിനിമയിൽ കാലത്തിെന്റ സത്താപരതേയാടു്
നീതി പുലർത്തുന്നതു്. പ്രാചീന കാലം മുഴുവൻ, േവദ
കാലെത്ത മനുഷ്യർ മാത്രമാണു് വാെമാഴിയുെട ഒരു
സംസ്കാരം നിർമ്മിച്ചതു്. മറ്റു സംസ്കൃതികൾ ഈജിപ്തി
െല പിരമിഡുകൾ േപാലുള്ള െഭൗതിക ഉപരിഘടന
കൾ നിർമ്മിച്ചേപ്പാൾ േവദകാല സംസ്കൃതി മാത്രമാ
ണു് വാെമാഴിയുെട /ശാബ്ദികതയുെട സംസ്കൃതി നിർ
മ്മിച്ചതു്. ‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’, േനരെത്ത സൂചിപ്പിച്ചതു
േപാെല, ഒറ്റ േഷാട്ടിെല കാലെത്ത ശാബ്ദികതയുെട
സത്ത സൃഷ്ടിക്കാനായി ഉപേയാഗിക്കുന്നു. ഇവിെട ദൃ
ശ്യങ്ങളുെട കാലസംബന്ധിയായ സത്തയും (ഒറ്റ േഷാ
ട്ട് ) ശാബ്ദികതയുെട സത്തയും (സംഘം േചർന്നുള്ള
തുടർച്ചയായ സംഭാഷണങ്ങളുെട േലാകം) ഒന്നിപ്പിച്ചു
െകാണ്ടാണു് സിനിമ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഇതിലൂെട
ആമഗ്നമായ (Immersive) ഒരനുഭവ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു. ൈലംഗിക, രാഷ്ട്രീയ, ൈവയക്തിക, സാമൂഹ്യ
കാര്യങ്ങൾ സംഭാഷണങ്ങളിലൂെട മാത്രമാണു് അവത
രിപ്പിക്കുന്നതു്.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: അലക്സാണ്ടർ െസാകുേറാവിെന്റ
‘റഷ്യൻ ആർക് ’, ആൻഡി വാേറാളിെന്റ ‘എമ്പയർ’,
‘സ്ലീപ് ’ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ ഒറ്റ േഷാട്ടിൽ ചിത്രീക
രിച്ചവയാണു്. താങ്കളുെട കാല സങ്കല്പം ഇവരിൽ നി
ന്നു് എപ്രകാരം വ്യത്യസ്തമാണു് ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഈ സിനിമകൾ ഒേര സിനി
മാറ്റിക് പ്രതിനിധാനങ്ങളിെല രണ്ടു് വ്യത്യസ്ത അറ്റങ്ങ
ളാണു്. ഇവ ദൃശ്യ വിസ്മയങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു്. ‘എമ്പ
യർ’ അെല്ലങ്കിൽ ‘സ്ലീപ് ’ എന്നീ സിനിമകളിൽ ഇതു്
അത്യന്തമായ വിരസതെയക്കുറിച്ചാണു്. ‘റഷ്യൻ ആർ
ക്കി’ൽ ആകെട്ട, ഇതു് അമിതമായ ദൃശ്യ വിസ്മയങ്ങ
ളാണു്. രണ്ടും േകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് ദൃശ്യ ബാഹുല്യ
ത്തിലാണു്. എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് ഈ സിനിമകൾ
കാലസംബന്ധിയല്ല. ദൃശ്യ വിസ്മയത്തിെന്റ ആഖ്യാന
െത്ത മുേന്നാട്ടു െകാണ്ടുേപാവുക എന്ന ഉേദ്ദശേത്താ
ടുകൂടിയാണു് ഇവർ കാലെത്ത ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്.
അതായതു്, സിനിമയുെട പാഠെത്ത മുേന്നാട്ടു നയി
ക്കാൻ േവണ്ടിമാത്രമാണു് ഇവിെട ഒറ്റ േഷാട്ടിെന്റ
കാല സങ്കല്പം ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. വാേറാളി
െന്റ കാര്യത്തിൽ ഇതു് മിനിമലിസ്റ്റു് ആശയങ്ങളുെടയും
ആഖ്യാനത്തിെന്റയും ശക്തി സംേയാഗമാണ്—ഒരു
മനുഷ്യെന്റ സിനിമ മുഴുവനുള്ള ഉറക്കവും, സിനിമ മു
ഴുവനുള്ള എമ്പയർ േസ്റ്ററ്റ് െകട്ടിടത്തിെന്റ ദൃശ്യവും.
െസാകുേറാവിെന്റ കാര്യത്തിലാകെട്ട, അതു് (ഒറ്റ േഷാ
ട്ട് ) േസാവിയറ്റ് ൈപതൃകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ആഖ്യാനം
ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണു്. മുകളിൽ പറഞ്ഞ
തുേപാെല, രണ്ടിടത്തും സിനിമയുെട കാല സംബ
ന്ധിയായ സത്തെയ ആഖ്യാനെത്ത മുേന്നാട്ടു് നയി
ക്കാനുള്ള ഉപായമാക്കിയിരിക്കുകയാണു്. എന്നാൽ
‘രതി ചക്രവ്യൂഹി’ലൂെട കാലത്തിെന്റ സത്ത മാത്രമു
ള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്കായിട്ടാണു് ഞാൻ ശ്രമിച്ചതു്. കാല
െത്ത ഇവിെട ആഖ്യാനെത്ത മുേന്നാട്ടു് നയിക്കാനായി
കൂട്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് കാലമാണു്
സിനിമയുെട അടിസ്ഥാനം. എെന്റ സിനിമാ സങ്കല്പ
ങ്ങളിൽ കാലമാണു് േകന്ദ്ര സ്ഥാനത്തു്. കാലത്തിെല
ശില്പ േവലയാണു് സിനിമ എന്നാണേല്ലാ താർേകാവ
സ്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്.

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പാതിരാ െറയിഡുകൾ, യു. എ. പി. എ. േപാലുള്ള നിയ
മങ്ങൾ, ഏറ്റുമുട്ടൽ െകാലപാതകങ്ങൾ, വിചാരണയി
ല്ലാെത അനിശ്ചിതമായി തുടരുന്ന ജയിൽവാസം, സർ
േവലൻസ്, അറസ്റ്റുകൾ, എന്നിവെയാെക്ക യേഥഷ്ടം
നടക്കുന്ന ഇന്നെത്ത ഇന്ത്യയിൽ അപ്രഖ്യാപിതമായ
അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു. കലുഷമായ ഈ
സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയാവസ്ഥയിൽ നമ്മുെട േദവീ േദവ
ന്മാർ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയാെണങ്കിൽ എന്താവും
സംഭവിക്കുക? സമകാലികാവസ്ഥയിെല ഹിംസാത്മക
സംഭവങ്ങേളാടു് അവർ എങ്ങിെനയായിരിക്കും പ്രതി
കരിക്കുക? ഭൂമിയിൽ അവർ സ്ത്രീെയയും പുരുഷെനയും
േപാെല നടക്കുകയാെണങ്കിൽ അവ്യവസ്ഥമായ ആധു
നികതേയാടു് എങ്ങിെനയാണു് ഒത്തുേപാവുക? ഇത്ത
രെമാരു േലാകക്രമത്തിൽ അവതരിച്ച കാളിയിലൂെട
യും കാളിയുെട അവതാരങ്ങളിലൂെടയും അപ്രഖ്യാപിത
അടിയന്തരാവസ്ഥെയക്കുറിച്ചുള്ള അത്വചിന്താപരമായ
ആേലാചനകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ‘ആപാത് കാലിൻ
ത്രികാലിക’ (Kali at the Time of Emergency– 2016)
എന്ന സിനിമ.
ചുവന്ന നാവു പുറേത്തക്കു് നീട്ടിയ ദുർഗയുെട മുഖംമൂടി
അണിഞ്ഞ നഗ്നരായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും. പലേപ്പാഴും
മുഖംമൂടി മുഖത്താെണങ്കിൽ ചിലേപ്പാൾ തലയ്ക്കു പിൻ
ഭാഗത്തു്. കറുത്ത ൈദവങ്ങളും െവളുത്ത ൈദവങ്ങളും
കുട്ടി ൈദവങ്ങളും. ഇവെര ഒറ്റക്കും, ഇരട്ടയ്ക്കും, െചറു സം
ഘമായും കാണാം. ഇവർ നടക്കുന്നു. നൃത്തം െചയ്യുന്നു.
ഇരിക്കുന്നു. ഇഴയുന്നു. െകട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു. ചുംബിക്കുന്നു.
സ്വയെത്തയും മറ്റുള്ളവെരയും പരിലാളിക്കുന്നു. ഇെതാ
െക്കയും സംഭവിക്കുന്നതു് സമകാലിക കൽക്കത്തയിെല
െകട്ടിടങ്ങളുെട െടറസ്സുകളിലും, നഗരെത്തരുവുകളിലും,
െറയിൽ പാളങ്ങളിലും, മുറ്റത്തും, ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട െക
ട്ടിടങ്ങൾക്കകത്തും, നദികളിലും, വനങ്ങളിലും, ഫാക്ട
റികൾക്കടുത്തും ഒെക്കയാണു്. ‘രതി ചക്രവ്യുഹ് ’ എന്ന
സിനിമയിേലതുേപാെല ഈ സിനിമയിലും സംഭാഷ
ണങ്ങൾക്കു്, ഉച്ചരിക്കെപ്പടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്കും അതുള
വാക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടു്.
അേങ്ങയറ്റം യഥാതഥം അല്ലാത്ത രീതിയിലാണു് സംഭാ
ഷണങ്ങൾ. പരസ്പരം േനാക്കാെത, ക്യാമറയിൽ േനാ
ക്കി ൈവകാരികത മുഖേത്താ ഉച്ചാരണത്തിേലാ തീെര
ഇല്ലാെത, ൈശലീകൃതമായി ൈദവങ്ങൾ സംഭാഷണ
ങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നു.

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: താങ്കളുെട സിനിമകളിൽ ഒട്ടനവ
ധി ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കുന്നു
ണ്ടു്. ‘ത്രികാലിക’ എന്ന സിനിമയിൽ താങ്കൾ ൈദവ
ങ്ങെളയും േദവതകെളയും േനരിട്ടു് അവതരിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ടു്. ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കാേമാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിെല
വിമർശന സമ്പ്രദായത്തിലാണു് എെന്റ സിനിമകെള
ഞാൻ കാണുന്നതു്. മതാത്മകതയുെടയും ആചാരങ്ങ
ളുെടയും പരിപാവനതയുെടയും രൂപത്തിൽ െപൗരാ
ണികത വർത്തമാനകാലെത്ത െവല്ലുവിളിക്കുകയും
അസ്തിത്വം േതടിയുള്ള യാത്രയിൽ സമകാലികതേയാ
ടു് മൽപിടിത്തം നടത്തുകയും െചയ്യുന്നതാണു് ആ പാ
രമ്പര്യം. ഇതു് േകവലെമാരു പുനർവ്യാഖ്യാനേമാ പു
നരാഖ്യാനേമാ പുനർസാങ്കല്പേമാ പുനരാവിഷ്കാരേമാ
അല്ല. എെന്റ സിനിമാ പ്രവർത്തനം മതാത്മകതയു
െടയും ഭക്തിയുെടയും പവിത്രതയുേടതുമാണു്. േക്ഷത്ര
ങ്ങളിെല വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ശില്പികേളാടും േദവീ
േദവന്മാരുെട ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്ന കലാകാരന്മാേരാ
ടും ഉത്സവങ്ങളിൽ െകട്ടിയാടുന്ന ആചാരക്കാേരാടും
േചർത്താണു് ഞാൻ എെന്റ സിനിമകെളക്കുറിച്ചു് ചി
ന്തിക്കുന്നതു്. സമീപകാലത്തു് രാജാ രവിവർമ്മയും
ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽെക്കയും ലിേത്താഗ്രാഫിയും
സിനിമയുംേപാലുള്ള ആധുനിക സാേങ്കതികവിദ്യകൾ
ഇന്ത്യൻ മതാത്മകതയുമായി സന്നിേവശിപ്പിച്ചവരാ
ണു്. നമ്മെളല്ലാം സമകാലികതെയ െപൗരാണികത
യുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നവരാണു്. നമ്മെളല്ലാം വർത്ത
മാനകാലെത്ത ഭൂതവുമായി തുന്നിേച്ചർക്കുന്നവരാണു്.
നശ്വരവും ഭീഷണിയിലുമായ ഒരു ഭൂതകാലം. രാഷ്ട്രീ
യമായും സാംസ്കാരികമായും ഉന്മൂലനം െചയ്യെപ്പടുന്ന
ഒരു ഭൂതകാലം. ഈ ഭൂതകാലെത്ത േകവലമായി
ഖനനം െചെയ്തടുക്കുക എന്നതല്ല എെന്റ ലക്ഷ്യം. മറി
ച്ച്, നമ്മുെട വർത്തമാനകാല അവേബാധത്തിേലക്കു്
അതിെന സന്നിേവശിപ്പിക്കുകയാണു്. ചുരുക്കത്തിൽ,
എെന്റ സിനിമകളിലൂെട ഞാൻ ആധുനികതെയ
െപൗരാണികതയുമായി വിളക്കിേച്ചർക്കുകയാണു്.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: താങ്കളുെട ആദ്യ സിനിമകളിൽ
േദവന്മാരുെടയും േദവതകളുെടയും നഗ്നതെയയും
ൈലംഗികതെയയും കുറിച്ചു് ധാരാളം പരാമർശങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ േദവന്മാെരയും േദ
വതകെളയും നഗ്നരായാണു് അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.
കാളിയുെട മുഖംമൂടി ധരിച്ചു് സ്ത്രീകൾ നഗ്നരായി നട
ക്കുന്നു. നഗ്നയായ ഒരു സ്ത്രീെയയും (കാളി) അവരുെട
ൈലംഗികാവയവെത്തയും വ്യത്യസ്ത ആംഗിളുകളിൽ
കാണിക്കുന്നു.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: സിനിമയുെട ചരിത്രത്തിൽ
നഗ്നതെയ അവതരിപ്പിക്കുന്നതു് കാേമാദ്ദീപക ശരീര
മായാണു്. സ്പഷ്ടമായ ൈലംഗിക സൂചനകളുള്ള മനു
ഷ്യശരീരത്തിെന്റ വർണ്ണനയാണതു്. രതിരംഗങ്ങൾ
ഉൾെപ്പട്ട സീനുകളിൽ ഈ കാേമാദ്ദീപക ശരീരങ്ങൾ
കടന്നുവരുന്നു. േഭാഗാസക്തി നിറഞ്ഞ കാമരൂപ
ങ്ങളാണു് അവ. നഗ്ന ശരീരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനു്
സദാചാര െസൻസർഷിപ്പുള്ള ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ
കാേമാദ്ദീപക ശരീരങ്ങൾ പ്രേകാപനപരമായി, വശീ
കരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പേരാക്ഷമായാണു് അവതരിപ്പി
ക്കെപ്പടുന്നതു്. ഈ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ,
നഗ്നതയും ൈലംഗികതയും തികച്ചും വ്യതിരിക്തമായ,
പ്രത്യയശാസ്ത്ര, ചരിത്ര, തത്വശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിൽ നി
ന്നാണു് ഉരുത്തിരിയുന്നതു്.
ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ സവിേശഷമായ മനു
ഷ്യ ശരീരത്തിെന്റ ആധുനിക പൂർവ ഇന്ത്യൻ (ഹിന്ദു,
ബുദ്ധ, ൈജന) അവതരണമാണു് എെന്റ സിനിമകളി
േലതു്. ഇവിെട നഗ്ന ശരീരത്തിനു് ൈദവിക പരിേവ
ഷമാണു്. നഗ്ന ശരീരത്തിെന്റ ഈ അവതരണമാണു്
‘ത്രികാലികയിൽ’ ഞാൻ െകാണ്ടുവരുന്നതു്.

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: നാടൻകലെയക്കുറിച്ചു് സംസാ
രിക്കുന്നതിനിെട എ. െക. രാമാനുജൻ നടത്തിയ നി
രീക്ഷണങ്ങളാണു് താങ്കളുെട സിനിമയിെല നഗ്നത
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹം എഴുതി: “പുരാണങ്ങളി
െല േദവന്മാർക്കും ഇതിഹാസങ്ങളിെല നായകന്മാർ
ക്കും ശാരീരിക ധർമ്മങ്ങളില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളാണുള്ള
തു്. അവർ വിയർക്കാൻ പാടില്ല, മൂത്രെമാഴിക്കാൻ
പാടില്ല, മലവിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല, അേധാ
വായു പുറത്തുവിടാൻ പാടില്ല. അവർ കണ്ണടക്കാറില്ല.
അവരുെട പാദങ്ങൾ മണ്ണിൽ െതാടാറില്ല. എന്നാൽ,
നാേടാടി പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ അവർ മൂർത്ത ശരീരമുള്ള
വരാണു്, തനി നാടനാണു്, ഗാർഹിക ജീവിതമുള്ളവ
രാണു് ”.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ‘ത്രികാലിക’യിൽ ൈദവിക
നഗ്നതെയ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണു് ഞാൻ അവതരി
പ്പിക്കുന്നത്—ഋഷിതുല്യമായ നഗ്നത. ബുദ്ധെന്റ ചി
ത്രീകരണത്തിെല നഗ്നരൂപം ഋഷിതുല്യം. ഇതിെന്റ
ഏറ്റവും ഉദാത്ത ഭാവത്തിൽ, ദിഗംബര ൈജന പാ
രമ്പര്യങ്ങളിെല നഗ്നശരീരങ്ങളിൽ ഈ ഋഷിതുല്യ
ഭാവം നാം കാണുന്നു. ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിൽ കാളി
യാണു് ഈ ഋഷിതുല്യ രൂപത്തിലുള്ള നഗ്ന േദവത.
ഇവിെട നഗ്നത പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു് ശാരീരിക
അഭിലാഷങ്ങേളാടുള്ള വിേരചനമാണു്. നഗ്നയായ
കാളി പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്നതു് പാതിവ്രത്യെത്തയും
വികാരരാഹിത്യെത്തയും ജ്ഞാേനാദയെത്തയുമാ
ണു്. ഇവിെട നഗ്നത വിഷയാസക്തി എന്നെതാഴിെക
മെറ്റന്തുമാണു്. ഋഷിതുല്യ നഗ്നതെയന്നതു് ൈദവിക
തയുെട ഏറ്റവും േഗാപ്യമായ പ്രതിപാദനമാണു്. ‘ത്രി
കാലിക’യിൽ ൈദവങ്ങൾ നഗ്നരായി നടക്കുന്ന ഒരു
പ്രപഞ്ചം ഞാൻ േബാധപൂർവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാ
ണു്. ഈ നഗ്നത ശാരീരികേമാ ആസക്തിയുെറേതാ
അല്ല. ഇതു് ആത്മീയവും ൈചതന്യനിറവുള്ളതുമാണു്.
മനുഷ്യരുെട േലാകത്തു് ൈദവങ്ങൾക്കു മാത്രമാ
ണു് നഗ്നരാകാൻ കഴിയുക. ഈ നഗ്നത പരിശുദ്ധമാ
ണു്. ഈ സിനിമയിെല നഗ്നത, അെല്ലങ്കിൽ എെന്റ
സൃഷ്ടികളിൽ െപാതുവായി, പാരമ്പര്യങ്ങെള െവല്ലു
വിളിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമല്ല. എെന്റ സിനിമകളിെല
നഗ്നതയും ൈലംഗികതയും േഭാേഗച്ഛയും സമകാലിക
സിനിമകളിലും മറ്റും കാണുന്ന യാഥാസ്ഥിതിക സാമൂ
ഹിക-ൈലംഗിക മര്യാദകെള പ്രേകാപിപ്പിക്കാനുള്ള
തുമല്ല. നഗ്നതെയ ൈദവികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന
തിലൂെട മനുഷ്യശരീരത്തിെന്റ കുലീനതയാണു് ഞാൻ
അടിവരയിട്ടു് അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ഈ സിനിമെയക്കുറിച്ചു് ചിന്തിക്കു
േമ്പാൾ “സംഭവാമി യുേഗ യുേഗ” എന്ന ഗീതാ േശ്ലാ
കം മനസ്സിൽ വരുന്നു.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഇതു് െകൗതുകകരമാണു്.
ഇന്ത്യൻ ജാതിവ്യവസ്ഥയുെട മിക്ക വക്താക്കളും ഭഗ
വദ് ഗീതെയ അപ്രധാന കൃതിയായാണു് പരിഗണി
ച്ചതു്. പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ ഇെതാരു പ്രചാരമുള്ള കൃ
തിയായിരുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്, കഴിഞ്ഞ സഹ
സ്രാബ്ദത്തിൽ ഒരു ഡസനിൽ താെഴ നിരൂപണങ്ങ
ളാണു് ഭഗവദ്ഗീതെയക്കുറിച്ചു് ഉണ്ടായതു്. എന്നാൽ,
കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം നൂറുകണക്കിനു് പരിഭാ
ഷകളും നിരൂപണങ്ങളും ഉണ്ടായി! ഹിന്ദുമതെത്ത
ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥെമന്ന നിലയിൽ ഗീതക്കു്
പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുന്നതു് സ്വാതന്ത്ര്യസമര പ്രേക്ഷാഭ നാ
ളുകളിെല േദശീയതയുെട ഉദയേത്താെടയാണു്. ഇരു
പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ തുടക്കേത്താെട, ആധുനിക ഹി
ന്ദു നേവാത്ഥാനത്തിെന്റ പ്രതീകമായി ഇതു് അവത
രിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. സമകാലിക ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഇതിെന്റ
പ്രചാരത്തിനു് കാരണം 1785-െല ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാ
ഷയാെണന്നു് പണ്ഡിതന്മാർ വാദിക്കുന്നു. തങ്ങളുെട
ൈബബിളിെന്റ അനുകരണെമന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദു
ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ ഗ്രന്ഥമായി െകാേളാണിയൽ
ഭരണകൂടം ഭഗവദ്ഗീതക്കു് അംഗീകാരം നൽകി.
വാറൻ േഹസ്റ്റിംഗ്സിെന്റ കാലമായിരുന്നു അതു്.
പുതുതായി കീഴടക്കിയ ജനങ്ങെള ഭരിക്കുന്നതിനു്
സമ്പൂർണമായ വിജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തിനായുള്ള െകാ
േളാണിയൽ അധിനിേവശകരുെട അടങ്ങാത്ത അഭി
വാഞ്ഛ അവരിൽ ദൃശ്യമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
കാലത്താണു് മനുസ്മൃതി നിയമഗ്രന്ഥമായും ഭഗവ
ദ്ഗീത ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമായും അവതരിപ്പിക്കെപ്പട്ടതു്.
ഇവിെട ശ്രദ്ധിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടു്. പതിെനട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ബംഗാൾ മുഖ്യമായും ഒരു താന്ത്രിക േലാ
കമായിരുന്നു. ഗീതയും ഉപനിഷത്തുക്കളും േപാലുള്ള
കൃതികൾ ബ്രാഹ്മണരായ കുലീന വിഭാഗം േനരേത്ത
സ്വായത്തമാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ ഭരണാധികാരിക
െള മതകാര്യങ്ങളിലും സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളിലും
ഉപേദശിച്ചിരുന്നതു് ഇവരായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാ
തന്ത്ര്യ സമര പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ തുടക്കേത്താെട ഗാ
ന്ധി, തിലക് തുടങ്ങിയ വലതുപക്ഷവാദികൾ ഉൾെപ്പ
െട എല്ലാ വിഭാഗം േദശീയവാദികൾക്കും ഗീത സ്വീകാ
ര്യമായി.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: ഇക്കാര്യം അല്പം കൂടി വിശദീകരി
ക്കാേമാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ഹിന്ദുമതത്തിെന്റ അടിസ്ഥാന
ഗ്രന്ഥമാണു് ഭഗവദ്ഗീത എന്നതു് െകാേളാണിയൽ
ആധുനികതയുെട സൃഷ്ടിയാണു്. െകാേളാണിയൽ
ഭരണത്തിൽ സ്വാധീനം ലഭിച്ച ഒരു വിഭാഗം കുലീന
ഹിന്ദുക്കൾ (ബംഗാളി ൈവഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണർ) മാത്രം
പ്രധാനമായി കരുതിയ ഗ്രന്ഥമായിരുന്നു ഭഗവദ്ഗീത.
അതീവ സങ്കീർണ്ണവും ൈവജാത്യം നിറഞ്ഞതുമായ
പ്രപഞ്ചത്തിേലക്കുള്ള ഏക താേക്കാൽ എന്ന സങ്ക
ല്പത്തിൽ ഭഗവദ്ഗീത മയങ്ങിക്കിടക്കുകയാണു്. ഭയാ
നകമാംവിധം ൈവവിധ്യമാർന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കി
ടയാക്കുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെന്റ അേങ്ങയറ്റം സൂക്ഷ്മ
മായ അർഥതലങ്ങൾ ഇതു് കൂടുതൽ െഗൗരവമുള്ള
താക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു് സമാധാനവാദിയായ
ഗാന്ധിയും നാസി ഫാഷിസ്റ്റു് െഹൻറിച്ചു് ഹിംലറും
ഈ കൃതിെയ ൈബബിൾ എന്നു വിളിച്ചു. േഹാേളാ
കാസറ്റിെന്റ ആസൂത്രകനായ ഹിംലർ ജൂതന്മാരുെട
നിഗ്രഹെത്ത ന്യായീകരിക്കാൻ ഭഗവദ്ഗീതയുെട യു
ക്തിെയ കൂട്ടുപിടിച്ചു. ഗീത േകവലം ൈഹന്ദവ ഗ്രന്ഥമ
ല്ല, ൈവഷ്ണവ ൈദവശാസ്ത്രത്തിെന്റ േകന്ദ്രബിന്ദുവായ
കൃതിയാണു്. ൈവഷ്ണവ പരിേപ്രക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു് ഹി
ന്ദുമതത്തിെന്റ വിവിധ ൈകവഴികെള ഒരുമിപ്പിക്കാനു
ള്ള ഉദ്യമമാണു് ഈ കൃതി നടത്തുന്നതു്. ഒരർത്ഥത്തി
ലും ഈ സിനിമെയ ഗീത സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. താന്ത്രിക
തത്വമീമാംസെയ ആസ്പദമാക്കിയാണു് ‘ത്രികാലിക’
എടുത്തിട്ടുള്ളതു്.

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

െസല്ലുേലായ്ഡും ഡിജിറ്റലും
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: താങ്കൾ െസല്ലുേലായ്ഡും ഡിജിറ്റ
ലും മാറി മാറി ഉപേയാഗിക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: 16 എം. എമ്മിലാണു് ‘ത്രികാ
ലിക’ ചിത്രീകരിച്ചതു്. 2009-ൽ ഡിജിറ്റൽ അധിനി
േവശം ശക്തമാകുന്നതിനു് മുമ്പാണു് ഞാൻ ഈ സി
നിമയുെട േജാലികൾ തുടങ്ങിയതു്. ഈ സിനിമ പൂർ
ത്തിയാക്കാൻ ഏേഴാളം വർഷങ്ങൾ എടുത്തു. ഇതി
നിടയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ‘രതി ചക്രവ്യൂഹ് ’ പൂർണ്ണ
മായും ഡിജിറ്റൽ സിനിമയാണു്. ‘കേഠാപനിഷത്ത് ’,
‘കൽക്കിമന്ഥൻ കഥ’ എന്നിവ സങ്കര സിനിമകളാ
ണു്. 16 എം. എമ്മും ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയും ചിത്രീകര
ണത്തിനു് ഉപേയാഗിച്ചു. കേഠാപനിഷത്ത് ’ െറഡ് 4K
ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലും സൂപ്പർ 16 ക്യാമറയിലുമാണു്
ചിത്രീകരിച്ചതു്. ‘കൽക്കിമന്ഥൻ കഥ’യുെട ഭൂരിഭാഗ
വും സൂപ്പർ 16 ക്യാമറയിലും കുറച്ചു ഭാഗം ഡിജിറ്റൽ
കാനൻ 5ഡി ക്യാമറയിലുമാണു് ചിത്രീകരിച്ചതു്.
2009-നും 2016-നും ഇടയിൽ േലാകെമങ്ങും സി
നിമാ നിർമാണ രീതിയൽ ഒരു പരിവർത്തനത്തിെന്റ
കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ‘ത്രികാലിക’യുെട േജാലി തുട
ങ്ങിയേപ്പാൾ സാേങ്കതികമായി കൂടുതൽ സ്വീകാര്യ
മായ ചിത്രീകരേണാപാധി െസല്ലുേലായ്ഡ് ആയിരു
ന്നു. െസല്ലുേലായ്ഡ് െപ്രാസസ്സ് െചയ്യുകയും പ്രിന്റ്
െചയ്യുകയും െചയ്യുന്ന മികവുറ്റതും െചലവു് കുറഞ്ഞ
തുമായ നിരവധി ലാബുകൾ അേപ്പാഴും ഇന്ത്യയിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിെഫ്ലക്സ്, ആറ്റൺ എന്നിവ ആ
സമയത്തും സിനിമാ ക്യാമറകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.
െകാഡാക്കിെന്റയും ഫ്യൂജിയുെടയും െസല്ലുേലായ്ഡ്
ഫിലിമുകൾ അേപ്പാഴും ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ,
2016-ഓെട സിനിമാ നിർമാണ േമഖല സമൂലമായ
ഒരു സാേങ്കതിക മാറ്റത്തിനു് വിേധയമായി. െസല്ലു
േലായ്ഡ് ഫിലിമിെന്റ ഉൽപാദനം ഫ്യൂജി 2013-ൽ
അവസാനിപ്പിച്ചു. അറിെഫ്ലക്സ്സും ആറ്റണും 2012ൽ സിനിമാ ക്യാമറകളുെട നിർമാണം നിർത്തി. സാ
വധാനം േലാകെമങ്ങുമുള്ള ഫിലിം െപ്രാസ്സസിംഗ്
ലേബാറട്ടറികൾക്കും താഴു് വീണു. 2009-ൽ ഇന്ത്യ
യിൽ ഒരു ഡസേനാളം ഫിലിം െപ്രാസ്സസിംഗ് ലാ
ബുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2018-ൽ മുംൈബയിെല ഒരു
ലേബാറട്ടറിയിൽ മാത്രമാണു് ഫിലിമുകൾ െപ്രാസ്സസ്സ്
െചയ്യുന്നതും പ്രിന്റ് എടുക്കുന്നതും.
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: പ്രദർശന േവദികളും മാറിക്കഴി
ഞ്ഞു. താങ്കളുെട സിനിമകൾ ആർട്ട് ഗാലറികളിലാ
ണേല്ലാ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്.
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: ചലനചിത്രങ്ങളുെട കുത്തി
െയാഴുക്കു് 1970-കളിെല വീഡിേയാ െടേക്നാേളാജിയു
െട ആവിർഭാവേത്താെടയാണു് തുടങ്ങിയതു്. വംശാ
വലിപരമായി പറഞ്ഞാൽ, ചലനചിത്രങ്ങളുെട ഈ
വരവു് സിനിമേയക്കാൾ കലാപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നാ
ണു്. സിനിമയുെട യുക്തി അട്ടിമറിക്കെപ്പട്ടു. ചലച്ചി
ത്രങ്ങൾ ശില്പകലയുെടയും ഇൻസ്റ്റേലഷെന്റയും ഭാഗ
മായി കണക്കാക്കെപ്പട്ടു. അതു് േമാണിറ്ററിെല ഒരു
ചിത്രമായാലും അെല്ലങ്കിൽ വീഡിേയായുെടയും േപ്രാ
ജക്ടറുകളുെടയും സഹായേത്താെടയുള്ള പ്രദർശനമാ
യാലും. ബഹുവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂെടയുള്ള പ്രദർശനം
ലക്ഷ്യമിട്ടു് കറുത്ത െപട്ടിക്കു് പകരം ൈവറ്റു് ക്യൂബുകളി
ലാണു് അവ പ്രദർശിപ്പിച്ചതു്. ഈ ചലനചിത്രങ്ങൾ
മിക്കതും ആഖ്യാേനതരമായിരുന്നു. തിയ്യറ്ററുകളിൽ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആഖ്യാന സിനിമെയക്കാൾ ഘട
നാപരമായി അേമരിക്കയിെലയും യൂേറാപ്പിെലയും
യുദ്ധാനന്തര അവാങ് ഗാർദ് സിനിമാരീതികേളാടു്
േചർന്നുനില്ക്കുന്നതായിരുന്നു അവ. ഈ രണ്ടു രീതികൾ
ക്കുമിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തമായ േവർതിരിവു്
ഡിജിറ്റൽ സിനിമയുെട കുെത്താഴുക്കിൽ മങ്ങിേപ്പായി.
സിനിമാ നിർമ്മാണം െചലവു കുറഞ്ഞതും താങ്ങാ
വുന്നതുമായി. അേതാെടാപ്പം െകാണ്ടുനടക്കാവുന്ന
ഡിജിറ്റൽ പ്രദർശനത്തിെന്റ വിശ്വാസ്യത തിയ്യറ്ററു
കളിേലതിനു് ഒപ്പവുമായി. ക്രേമണ ഗ്യാലറികളിെല
ൈവറ്റു് ക്യൂബ് ബ്ലാക്േബാക്സുകളിേലക്കു് പ്രദർശനം
പരിവർത്തനം െചയ്യെപ്പട്ടു. ചാറ്റർജി ആന്റ് ലാൽ
േപാലുള്ള ഗ്യാലറികളിെല എെന്റ സിനിമയുെട പ്രദർ
ശനം ഈ പരിവർത്തനത്തിെന്റ ഫലമാണു്.

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

സിനിമാ നിർമ്മാണവും പ്രദർശനവും
പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: വിദ്യാർഥി ൈസ്റ്റെപ്പന്റ് ഉപേയാ
ഗിച്ചായിരുന്നു താങ്കൾ സിനിമകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന
തു്. “എല്ലാവരും കാറുകൾ വാങ്ങുന്നു, ഞാൻ സിനിമ
കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു” എന്നു് താങ്കൾ പറയുകയുണ്ടായി.
2011-നും 2017-നുമിടയിൽ താങ്കൾ അഞ്ചു് ഫീച്ചർ സി
നിമകൾ സംവിധാനം െചയ്യുകയുണ്ടായി. എങ്ങിെന
യാണു് താങ്കൾ ഇേപ്പാൾ സിനിമയ്ക്കാവശ്യമായ പണം
കെണ്ടത്തുന്നതു?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: എനിക്കു് സിനിമതെന്നയാ
ണു് ജീവിതം. ഒരുതരത്തിലുള്ള സാധന എന്നു പറ
യാം. അെതാരു െതാഴിലല്ല. അെതാരു കലാതാത്പ
ര്യം േപാലുമല്ല. അതു് അഗാധമായ ആത്മീയ പ്രേയാ
ഗമാണു്. അതിനാൽ ഞാൻ എല്ലാം സിനിമയ്ക്കു് സമർ
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. െതാണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി
ത്തുടങ്ങിയ കാലത്തു തെന്ന എെന്റ സിനിമകൾക്കു്
പുറത്തുനിന്നു് പണം കെണ്ടത്താനുള്ള വഴി ഇെല്ലന്നു്
എനിക്കു് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു്
എെന്റ വരുമാനെമല്ലാം സിനിമയുണ്ടാക്കുന്നതിനാ
യി ഞാൻ ഉപേയാഗിച്ചു. മൂലധനത്താൽ നിയന്ത്രിത
മായ ഒരു േലാകത്തിൽ ക്രയവിക്രയം െചയ്യെപ്പടുന്ന
ഒരു ചരക്കായിട്ടല്ല ഞാൻ എെന്റ സിനിമകെളയും വീ
ഡിേയാകെളയും കാണുന്നതു്. അതായതു് നിലവിലു
ള്ള വിപണിെയ ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല ഞാൻ സൃഷ്ടി നട
ത്തുന്നതു്. പണത്തിനായി ഞാൻ പലവിധത്തിലുള്ള
േജാലികളും െചയ്തു. അേതാെടാപ്പം വളെര കുറഞ്ഞ
ചിലവിൽ ജീവിച്ചു് Stanford University-യിൽ നിന്നു
ലഭിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ൈസ്റ്റെപ്പന്റിൽ നിന്നു് മിച്ചം
െവച്ച തുകെകാണ്ടാണു് ആദ്യകാലെത്ത ഹ്രസ്വ സിനി
മകളും ആദ്യ ഫീച്ചർ സിനിമയും നിർമ്മിച്ചതു്. പിന്നീ
ടു് ഒരു െപ്രാഫസ്സറായി കൂടുതൽ വരുമാനമുണ്ടാവുക
യും അതുെകാണ്ടുതെന്ന കൂടുതൽ പണം മിച്ചംെവക്കു
കയും െചയ്തു. ഈ പണവും ഞാൻ സിനിമാ നിർമ്മാ
ണത്തിനായി ഉപേയാഗിച്ചു. അനേലാഗിൽ നിന്നു് ഡി
ജിറ്റലിേലക്കു് സിനിമ മാറിയേതാെട പകുതി പണം
െകാണ്ടു് സിനിമ ഉണ്ടാക്കാെമന്ന അവസ്ഥ സംജാത
മായി.
ഈ സമയത്താണു് സ്വതന്ത്ര സിനിമകൾക്കു് ധന
സഹായം നൽകുന്ന ജർമനിയിൽ നിന്നുള്ള Kristina
Konrad-െന പരിചയെപ്പടുന്നതു്. എെന്റ ദർശനത്തി
ലും സിനിമാഭ്രാന്തിലും അവർ വലിയ വിശ്വാസം അർ
പ്പിച്ചു. എെന്റ നാലു് സിനിമകളുെട േപാസ്റ്റ്-െപ്രാഡ
ക്ഷനിലും അവരുെട സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം
മുതൽ തെന്ന എനിക്കു് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായി
രുന്നു, ഞാൻ വല്ലതും സമ്പാദിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതു്
പദവികൾ േനടാേനാ, സ്വത്തു് സമ്പാദിക്കാേനാ, കാ
റുകൾ വാങ്ങാേനാ ആയിരിക്കില്ല ഉപേയാഗിക്കുക.
എെന്റ നിലനില്പിനു് ആവശ്യമായതു കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം
വരുന്ന തുക സിനിമ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും ഉപേയാ
ഗിക്കുക. Kristina Konrad-െന്റ സ്വതന്ത്ര സിനിമാ
നിർമ്മാണക്കമ്പനി യാെതാരു വിധത്തിലുള്ള വ്യവ
സ്ഥകേളാ, നിയന്ത്രണനങ്ങേളാ മുേന്നാട്ടുവച്ചില്ല. നല്ല
ഉേദ്ദശ ശുദ്ധിേയാെടയാണു് കമ്പനി എെന്ന സഹാ
യിച്ചതു്. ഇവർ മുടക്കിയ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനു
ള്ള ബാധ്യത എനിക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ
എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് ഇെതാരു ബഹുമാന്യമായ അവ
സരമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്ന
കേമ്പാള വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് െവളിയിലാണു് എന്നുതെന്ന
യാണു് എെന്റ വിശ്വാസം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ
ൈമക്കിൾ സാൻേറൽ എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകെന
ഉദ്ധരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു. അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം പറ
യുകയുണ്ടായി: മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ആർവിർഭാവ
േത്താടുകൂടി പെത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേമ്പാള
സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ (Market Economy) എന്ന ആശ
യവും വളർന്നു. കേമ്പാള സമ്പദ് ഘടന ഒരു ടൂൾ
ആണു്. ഉല്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങെള സജ്ജീകരിക്കാ
നുള്ള കാര്യക്ഷമമായ ടൂൾ. എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ ഇതിെന വിപണി ഗൂ
ഢമായി പിടിച്ചടക്കി. ഇേപ്പാൾ നിലവിലുള്ളതു് ഒരു
കേമ്പാള സമൂഹമാണു് (Market Society). Market
Economy നമുക്കു് പരിചിതമാണു്. Market Societyെയ അല്പം വിശദീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
കേമ്പാള സമൂഹം ഒരു ജീവിത രീതിയാണു്. ഈ സ്ഥ
ലത്തിൽ കേമ്പാള ബന്ധങ്ങളും േപ്രാത്സാഹനങ്ങ
ളും േപ്രരണകളും കേമ്പാള മൂല്യങ്ങളുമാണു് ജീവിത
ത്തിെന്റ എല്ലാ േമഖലകളിലും ആധിപത്യം പുലർത്തു
ന്നതു്. ഈ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാം വില്പനച്ചരക്കുക
ളാണു്. എെന്ന സംബന്ധിച്ചു് രണ്ടും പ്രശ്നങ്ങളാണു്.
എന്നാൽ ഇവയിൽ നിന്നു് ഒന്നിെന തിരെഞ്ഞടുേക്ക
ണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ തിരെഞ്ഞടുക്കുക കേമ്പാള സമ്പ
ദ്വ്യവസ്ഥയായിരിക്കും. കാരണം ഇതു് കേമ്പാള സമൂ
ഹെത്തക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ േദാഷകാരിയാണു്
എന്നതു തെന്ന. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു് സംയു
ക്ത സംരംഭങ്ങളുെട സാധ്യതകെള എെന്റ സിനി
മാ നിർമ്മാണ ആശയങ്ങളുെട പശ്ചാത്തലത്തിൽ
ഞാൻ കാണുന്നതു്. ഞാൻ ഒരു അേമരിക്കൻ സർവ
കലാശാലയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വച്ചു് സി
നിമയുണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു Academic Market Economyയുെട ഭാഗമാണു് ഞാൻ എന്നു പറയാം. അേത സമ
യം കേമ്പാള സമൂഹത്തിെന്റ ഘടനയ്ക്കു് പുറത്താണു്.
ഇത്തരം സാധർമ്യത്തിെന്റ, യുക്തിയുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഇതുേപാലുള്ള സംയുക്ത സംരംഭങ്ങൾ എെന്റ
സിനിമാ സങ്കല്പങ്ങളിേലാ, സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷ
ണങ്ങളിേലാ എെന്ന സന്ധിെചയ്യാൻ േപ്രരിപ്പിക്കില്ല
എന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

‘ആപാത് കാലിൻ ത്രികാലിക’ ചിത്രീകരണ േവളയിൽ.

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ: താങ്കളുെട സിനിമകളുെട പ്രദർശ
നെത്തക്കുറിച്ചു് പറയാേമാ?
ആഷിഷ് അവികുന്തക്: അസാധാരണവും സങ്കീർ
ണവും സാമ്പ്രദായിക ൈശലികെള ലംഘിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന എെന്റ സിനിമകൾ സാധാരണ രീതിയിലു
ള്ള പ്രദർശന േവദികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധി
മുട്ടാണു്. ഗാലറികളിലും, മ്യൂസിയങ്ങളിലും, ചലച്ചിത്ര
േമളകളിലും, യൂണിേവർസിറ്റികളിലുമാണു് സാധാര
ണയായി എെന്റ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്.
മെറ്റാന്നു്, എെന്റ സിനിമകളിൽ തത്പരരായ ഏതാ
നും മനുഷ്യർ ഈ േലാകത്തിൽ ഉള്ളതിനാൽ ഞാൻ
ഭാഗ്യവാനാണു്. ഇവർ എെന്റ സിനിമകൾ പ്രദർശി
പ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിജ്ഞബദ്ധരാണു്. മുംൈബയിെല
Chatterjee & Lal-െന്റ Mortimeer Chatterjee, Tara
Lal, ന്യൂേയാർക്കിെല Aicaon Gallary-യുെട Projjal
Dutta, കൽക്കത്തയിെല Experimenter Galleryയുെട പ്രതീക്, പ്രിയങ്ക രാഖ തുടങ്ങിയവർ എെന്ന പി
ന്തുണച്ചുെകാണ്ടു് അന്നും ഇന്നും എെന്റ സിനിമകൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.
□

പി. െക. സുേരന്ദ്രൻ
മുംൈബയിെല െസന്റർ േഫാർ േമാണിറ്ററിംഗ്
ഇന്ത്യൻ ഇക്കേണാമി എന്ന സ്ഥാപനത്തി
െല നീണ്ടകാലെത്ത േസവനത്തിനു േശഷം
ഇേപ്പാൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിെല തളിപ്പറമ്പിൽ
സ്ഥിര താമസം. മുംൈബ വാസകാലത്തു് ഫി
ലിം െസാൈസറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഭാഗമാ
യിരുന്നു. ‘അഞ്ചു ക്യാമറകൾ ജീവിതം പറയുന്നു’, ‘സിനിമ പാ
തി േപ്രക്ഷകൻ ബാക്കി’, ‘സിനിമ വാക്കുകളിൽ കാണുേമ്പാൾ’
എന്നീ ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

